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 לארש'י' תנידמ

 חותיפהו לדמה דושמ

 חותיפו רקחמל תימואלה הצעומה

 == הקר דה ההר דדי דהרי הירייה הא ה הה ה האההההממההטממהמאטהמהההההה ההורה

 ויפו ו,וומל הימוא'פו הצעומה

 1 י הירכר

 תרוש קתה דרש מ

 בושקתל יוגיהה תדעו

 ה"משת טבש 'כ

 1984 ראורבפ 1

 חותיפהו עדמה רש

 תרושקתה רש

 ,לדבכנ

 בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת ח"וד - בושקתה תדעו :ןודנה

 לש ישילשה ח"ודה תא בושקתל לוגלהה תדעו תאילמ םשב שלגהל הזב דבכתמ ינא

 תינכתל העצה הלעמ בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת ?"ע ןכוהש הז ח"וד .הדעוה

 ."םלבשחמ תורזעב הארוה תוכרעמ" חותיפל תימואל

 תוליבומה תונידמה וכרענ ,בושקתה תויגולונכט לש תצרמנה תוחתפתהה רואל

 .בושקתה לאשונ לש לרוזאו למואל םודיקו חותיפל סלועב

 תונידמ תוקסוע םהב דוסי ?תותלפל םישרדנה םיבאשמב רסוחמ תלבוס לארשל תנידמ

 המזול ,עדיב רישע םדא חכ לש ?מואל רגאמ ונתושרל דמוע ,תאז םע .םלועב תובר

 תוכרעמ חותיפל תומייק תויגולונכט לוצלנו םושיי הנידמל רשפאמה ,הישותו

 .תומכחותמו תולינשדח

 ןינע לארשי תנלדמל שי םהב םלאשונ תרוש הנחב בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 תריחבל ואיבה וז הניחהב תואצות .תימלועה תורחתב ןהו םינפ ל?פלכ ןה יוכיסו

 רתויב םיבוט יוכיסו ןינע לעב אשונכ "הארוהב בושקת תויגולונכט" :אשונה

 .לארשיל תנידמ לש תמאותמ תימואל תינכתל

 תימואלה תינכתל "ןונכת תווצ"  םיקהל הלשממה ינפב הצילממ "ליוגיהה תדעו

 תא עצבי ןונכתה תווצ .ותלועפ ןומלמל %500,000-כ לש ביצקת ול תוצקהלו

 .הנש דע הנש יצח לש ןמז קרפב ותמישמ

 םילשורי חרומ

 ישארה ןעדמה תדיחי

 ו ......====. ו
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 םינוש םייעוצקמ םלמוהתב עוצקמ "שנא 10-כמ בכרומ הלה* רשא ,תווצה דיקפת

 תינכתה לש חותיפהו רקחמה ינוויכל תולורשפאה תא ןוחבל הלה* ,אשונל םירושקה

 תולעותה תא ךירעהל ,תינכתהמ עטק לכב תושרדנה תומושתה תא ךירעהל ,תלמואלה

 ,תטרופמ הדובע תינכת שיגהלו אוציה אשונב ןהו םינפ יפלכ ןה תוימואלה

 .תימואלה תינכתה עוצלבל ביצקת תעצהו םינמז תוחול ,םיאשונ תללוכה

 בלשכ ירשפאה םדקהב "ןונכתה תווצ" תמקה תא רשאל הלשממה ינפב םיצילממ ונא

 תויגולונכט םוהתב לארשי תנידמ לש תימואלה תינכתה לש השומימל ךרדב ןושאר

 .בושקתה

 ,בר דובכב

 עלק\ָאד ואי רי'ד
 לוגיהה תדעו ר"וי
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 תרושקתה דרוש מ תות'פהו עדנה דושפכ
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 "ךרד הלהת סט םלכלוה וב םוקמכ"

 קיתע יניס םגתפ



 המדקה

 תודעו תת רפסמ ומקוה 26.5.83 םוימ בוטקתל לוגיהה תדעו תאילמ תסלחה יפ לע

 .לארשי תנידמב בושקתה לש םיבושה םימוחתל

 תויגולונכס" םוחת תא ןוחבלו רוקחל התנומ בושקתה תולגולונכסל הדעוה תת

 של םהב םיאשונ לע ץילמהלו רתאל הרטמב (1אעס08110א 1808א0100185) "בושקתה

 זוכיר ?"ע םיילכלכו םייגולונכט םיגשהל עיגהל ןינעו יוכיס לארשי תנידמל

 תדעול לונימ בחתכ - 1 'סמ חפסנ האר) המלאתמ תימואל הנווכהו טיצמאמ

 .(לוגיהה

 :םה הירבחו 1983 ינויב התדובע תא הלחה הדעוה תח

 ;1984 ץרמב 30 דע הדעוה תת ר"וי ,סיבלא - דלפ ןימינב

 ;1984 ץרמב 30-מ הדעוה תת ר"וי ,הקינורטקלא ןורלא - ןיעמ ףסול

 ;רחסמהו הישעתה דרשמ ,ישאר ןעדמ תכשל - ןמלדא באז

 ;חותלפהו עדמה דרשמ - הסט םחנמ ר"ד

 ;ןוינכט ,למשח תסדנהל הטלוקפ - ןוסלנצכ .ל 'פורפ

 ;תידומילה היזיולטה - םיוברברול בקעי

 ;סיבלא - דיפל גלפ

 ;מ"עב קרוע - יתמר הכימ

 .יתמר .מו דיפל .פ ,םיוברברול .י ,הסט ר"ד ,ןיעמ .* :ויה םיליעפה םירבחה

 תת תושאר תא ריבעהל דלפ :ב רמ הדעוה תת ר"וי שקיב הדעוה תת תדובע ךלהמב

 .הדעוה תת ר"ולל ןיעמ רמ הנמתה 1.4.84 ךיראתמ לחה .ןיעמ .י רמל הדעוה

 .םלמעפ 20 התדובע ךלהמב השגפנ הדעוה תת

 :םיאבה םיאשונב הדקמתה הדעוה תת תדובע

 תויוארה תויגולונכטה רותלאו בושקתה םוחתב תוללכנה תויגולונכטה תריקס .1

 .לארשל תנידמב הותיפל

 .ץלמומ אשונ תריחב .2

 .הצלמהה שומימ םשל תלמואל תינכתל העצה שוביג .5



 םינינעה ןכות

 תוצלמהו םוכיס - 1 הקספ

 ברעמה תונידמב בושקתה תויגולונכט ץורמ - 2 הקספ

 בושקתה תויגולונכטב תימואל תוכרעיהל םיאנתה - 3 הקספ

 תלמואל תינכתל ףדעומ אשונ - הארוהב בושקת תויגולונכט - 4 הקספ

 הארוהב םיבשחמ ?מושיי לש םייחכונה המרהו תנוכתמה תכרעה - 5 הקספ

 סיבשחמ תרזענ הארוהל תכרעמה לש םיילבויצקנופ םינייפאמ - 6 הקספ

 סליללכ םינייפאמ

 תכרעמ-שמתשמ תרושקתה ינייפאמ |

 שמתשמ-שמתשמ תרושקתה לנייפאמ

 תכרעמה לש הרוטקטיכראה לגליפאמ

 םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ הותיפל תיגולונכטה תונכתיהה - 7 הקספ |

 תותיפ למוחת - תינכתה לש יגולונכט הוותמ - 8 הקספ

 (היגוגדפ) ךוניחה תרות

 הנכת תסדנה

 הרמח תסדנה |

 תותשר לש הרוטקטיכרא

 עדימ ירגאמ

 תינכתה עוציבמ םינושה םירזגלמל םייופצה תובורתיה - 9 הקספ

 התוללכב תילארשיה הרבחה

 ךוניחה תויושר

 םליכנחמו םלירומ |

 םידימלת

 ילארשיה קשמה |

 לארשי לש תימואל תינכת - םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפ -10 הקספ

 תינכתה םושיי -11 הקספ

 ןונכת תווצ

 תלנכתה תלהנמ

 םיצוליאה תרגסמ

 תוינידמ

 םלחפסנ

 תורעה

 . וורו |



 תוצלמהו םוכ*ס .1

 :םלאבה םלאשובב הדקמתה בושקתה תולגולונכטל הדעוה תת תדובע

 תולוארה תוליגולונכטה רותלאו בושקתה םותתב תוללכנה תויגולובכטה תרלקס .1

 .לארשל תגידמב חותיפל

 .ץלמומ אשונ תרלחב .2

 .הצלמהה שומימ םשל תימואל תינכתל העצה שוביג .3

 ,םיבשחמה ,תרושקתה תולגולונכט תא תוללוכה בושקתה תולגולונכט

 עלרכמ םרוג םויכ תווהמ ,ןהילא תוולנה תויגולונכטהו הקינורטקלאורקימה

 הכרעהל דרשמה לאצממ פ"ע .תוחתופמה תונלדמה תיברמ לש תילכלכה ןתוליעפב

 לאקירמאה סרגנוקה לש (0ַךג - 091608 0 דץ 4558₪55%8א1ַ) תלגולונכט

 לפלכמ 60% ידכל ,הבחרה ןתרדגהב ,בושקתה תויגולונכט לש ןקלח םויכ רבכ עליגמ

 .ב"הרא לש תילכלכה תוללעפה

 ,תויברעמה תונלדמה ברקב בושקתה תויגולונכטב הרוכב תגשהל "ימלועה ץורמה"

 תומוצע תועקשהבו למואל הדלמ הבקב תותיפו רקחמ תוינכתב לוטיב לדיל אב

 :ללכ ךרדב םילתכלממ תורוקממ

 תונש ףוס דע היופצה העקשהה ."?:שלמחה רודה יבשחמ טקליורפ" - ןפי .א

 .רלוד דראלללממ הלעמל :םלינומשה

 ןוללמ 350-מ הלעמל :םינש שמחל תרשואמ העקשה ."גטמצ תינכת" - הילגנא .ב

 .גנילרטש תוריל

 .תפרצב בא תיב לכב תרושקת ףוסמ ןיקתהל התרטמש ''זטטץממ תינכת" - תפרצ .ג

 תרשואמ העקשה .תלנמרגה םלנותנה דוביע תילשעת לש יבלסמ חותיפ - הלנמרג .ד

 .םיקרמ דראלללמ השולשמ הלעמל :םינש שמחל

 .רלוד דרא?ל?למ :תרשואמ העקשה ."עפקתזצ תינכת' - ףתושמה לאפורלאה קושה .ה

 . תורלהמ ?לעב םלבלושמ םילגעמ ,בשחמ-רפוס :תגקסג לש תולנכת - ב"הרא .ו

 לש ןתודגאתה תטלוב הלאל ףסונב .בשחמ תועצמאב בלושמ רוצלל ,דואמ ההובג



 ףתושמ חותלפו רקחמ עוציב םשל הקלנורטלאורקימו םיבשחמל קנע תורבח 2

 .(קפמ -00 116 ) "תלתורחת םסורט" תנוכתמב

 המצע אוצמל הלולע לארשיש הדעוה תת העלרתמ ,ל"נה יגולונכטה ץורמה חכונל

 .הז םוחתב תנווכמו המלאתמ המזוי טוקנת אלו תיביספ ראשית םא ,רוחאמ קחרה

 לאבנתכ ,הכירצ לארשל לש הנוכנ תוכרעיהש הרובס בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 םע דחיו הלש םילידוחיה וא/ו םליסחלה תונורתיל לברימ *וטיב תתל ,התחלצהל

 :הב םלמליקה תולבגימהו םיצוללאה לולכמ תא ףקשל תאז

 .הלועמ םדא חכ רגאמ לש ומויק .א

 םלרזו םיימוקמ םימרוג דצמ ץראב יתיישעתה פ"ומב עלקשהל תרבוג תונוכנ .ב

 .הלאכש תועקשה םלדדועמה םילכ רוציל הלשממה לש תוחיתפו

 םלמרוג תופתתשהב םילודג םיטקייורפ עוציבבו ןונכתב רבטצמ למואל ןויסנ .ג

 .םינוש םלרזגלממ םיבר

 .למלוע הדלמ הנקב תועקבה גישהל ורשפאיש םיבאשמו תיתשת רדעה .ד

 .קוויש ילשק .ה

 תלנכת הללחתכלמ ףלדעהל ,ל"נל םאתהב הטללחה בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 לככ ךומנ ןוכיס תלעבו ידמל השלמג ,תלמוחת-דחהח ,תלמושיי הלצטנילירוא תלעב

 תועקבה גלשהל רמייתת אלו לארשל לש תוחכומ תולוכ* לע תתשות רטא ,רשפאה

 .קנע תועקשהב ךורכה גוסה ןמ תויגולונכט

 הבלה תילארשל תינכת לש השומימל ,הדעוה תת תעדל ,רתולב המלאתמה תרגסמה

 לככ בחר ןווגמ לש לרוקמ בוללש תגשה רשפאת רשא "תלמואל תינכת"' לש תרגסמה

 .תחא המלש תכרעמב בושקת תויגולונכט לש רשפאה

 פארשלל של םהב םלמוחתה ןיבמ תימואל תלנכתל רתולב םלאתמה םושללה םוחת

 .ךוניחה םוחת ,הדעוה תת תעדל ,ונלה םיינושאר םללסת* תונורתל

 :םה וז הרלחבל םלקומינה

 .תלמואלה האצוהה תניחבמ ןוחטבה לרחא ינש םוקמב דמוע ךוניחה םוחת .1

 אשובה תא ועבק םרט תורחא תונידמ רשאב המדקימ לארשלל קיבע* הז םוחת .2

 .תלמואל תינכתל דעיכ



 - ה

 .תוטורדה תועקשהה תא קידציש ילאלצבטופ למוקמ קוש שי הז םוחתל .3

 .םילחלטבמ אוצל ילוכלס שי הז םוחתב .3

 .לארשיב ךונלחה םודיקל איבת תינכתה .4

 ."קהבומ ?דוה? ות" הללע תאשונ תלנכתה .5

 הטילחה ,תחא תכרעמב תולרקיעה בושקתה תולגולונכט תיברמ לש הללכה גלשהל לדכ

 תינכתה אשונכ "םיבשחמ תורזעב הארוה תוכרעמ" הותלפ לע ץילמהל הדעוה תת

 :הדעוה תת הנומ הז אשוב לש ויתונורתי ןיב .תימואלה

 בושקת תויגולונכט לש בחר ןווגמ תטללקל דואמ המלאתמ תינרדומה הארוהה .א

 .תחא תידוחל? תכרעמל ןבוללשו

 ןויסנהו רשוכה תא יוטיב ידיל איבי הארוהב בושקתה תויגולונכט םושילי .ב

 .םללמוחת ןיב םלטקייורפ חותיפב ץראב ורבטצהש

 .תוריבס תועקשהב םיגשה חיטבמ אשובנה .ג

 .למוקמ חותיפב ךרוצה תא הללהתכלמ תרצול תירבעה הפשטה .ד

 תלעות וקלפ* ללארשלה קשמהו םלדלמלתה ,םלרומה ,הללכב ךונלהתה תכרעמ .ה

 .םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפל תינכתה לש המושיימ תללמלסקמ

 םלמוחתה ,הדעוה תת תעדל ,םנלה תינכתה לש המושייב םליזכרמה חותיפה למוחת

 לרגאמ ,תותשר לש הרוטקטיכרא ,הרמח תסדנה ,הנכת תסדבה ,הארוהה תרות :םלאבה

 .עדימ

 תושרל דלמעת תינכתהש הדעוה תת הפוצ םיירקיעה חותלפה ?בלש לש םתמלשה רחאל

 זכרמב ןכושה יקנע בושחמ חכ לע תססובמה תכרעמ ,הארוהה לע םידקפומה םלימרוגה

 לא הז זכרמ רושקת רשא רתויב תמדקתמ תרושקת תשר ;םיזכרמ רפסמב וא דחא

 דחא דצמ םלאשובה לכבו תומרה לכב םלדומ?ל תולנכתו עדי לרגאמ ,עדלמ לרגאמ

 הנילהת תודמעה .רחא דצמ התיכ לכב תונקתומה תוללכושמ הדובע תודמע לאו

 ורשפאלש םיילוקו םייתוזח םירזלבאו םיעצמא לש בחר ןווגלמב תובלושמ

 פוגרתב לחה ,דומלל ינפוא לש המלש הרוש (םירומהו םידימלתה) ןהלשמתשמל



 פט תויצלומלס עוצלבב הלכו דמלנה רמוחה םע לשממ "הלש-וד" ךרד רובע ,ןובלשו

 .םלכילהת

 :הצללממ בושקתה תולגולונכטל הדעוה תת

 ,ןנכתל הנללהת תווצה תומישמ .תלבנכתל "ןונכת תווצ" םלקח הלשממה .א

 ,ןוגרא יסופד ,תסרופמ בלצקת תעצה עיצהלו תלבכתה אא ססבלו סרפל ,קלמעהל

 .העוצ?בל הלועפ לכרדו םללהב

 םלמוחתב אכמס ינב םיחמומ 6-7:כ םהמ ,םישרא 10-כ הבמי ןונכתה תווצ

 דע םלשדוח השש ךותב ותדובע תא םללשיו תינכתה עוצלבל םישורדה םלינושה

 .תורחא תוילועפת תואצוהו רכש תויולע וסכלש רלוד 500,000 לש בלצקתב הנש

 תלנכת"כ תיגכתה לע הלשממה זירכת "ןונכתה תווצ" ךמסמ רושיא לרחא .ב

 תלהבמ" תא םיקתו בושקתה תויגולונכס םוחתב לארש* תנידמ לש "תימואל

 תווצ" ?"ע 'א בלשב סרופתש לפכ ,תינכתה עוציב לע דקפות רשא "תינכתה

 ."ןונכתה

 םע תלתלשממ תושר לש תנוכתמב םקות "תלגכתה תלהנמ" לכ הצללממ הדעוה תת

 .םלרורבו םלידח תולרחאו תולוכמס

 תולהל הכ?רצ תינכתה עוציבל תוצקהל שיש תלמואלה האצוההש הרובס הדעוה תת

 הקלחב ןמומת וז האצוה .םלנש שמח דע עברא לש הפוקתל רלוד ןוילמ 250-כ

 תואצוה לש םידועי לונלש ידי לע הקלחבו רלשי ל?תלשממ ןומימ דל לע

 הלופצה האצוהה ןמ קלחב תילארשיה הישעתה אשית ןכ ומכ .תומייק תולתכלממ

 .תותלפו רקחמ תואצוה ןומלמב תמללקה תנוכתמה לפ לע



 ברעמה תוגידמב (היצמרופניאה) בושקתה תולגולונכט ץורמ .2

 "היצמרופנלאה תרכח" חנומה םע דח* דלונ "היצמרופניאה תויגולונכט" חנומה

 תולגולונכטה תא ןכו תרושקתהו בושחמה תויגולונכט תא וכותב ללוכ אוהו

 םילמה ןמ רזגנ "בושקת" ירכעה חנומה .הקינורטקלאורקימ ןוגכ ,ןהילא תוולנה

 ףילחהל "בושקתה תויגולונכט" ףורלצה רחבנ ךכל םאתהב ."בושחמ"ו "תרושקת"

 ."הלצמרופנלאה תויגולובכט" תנומה תא הז ךמסמב

 ,הנייהת בושקתה תויגולונכטש העיבקה םולכ תלבוקמ ברעמה תונידמ לכב טעמכ

 ןתחלמצל רתויב הלודגה תילוגסה המורתה לעב םרוגה ,םיבורקה םירושעה ךשמב

 ץורמב תוירקלעה תולברעמה תונידמה ּוחתפ ךכמ הרישיל האצותכ .תילכלכה

 .תימלועה הלכלכב םיתואנה ןדמעמ תאו ןקלח תא ןמצעל חיטבהל הרטמב יגולונכט

 ימואל הדימ הנקב תוינכתב וא תוימואל תוינכתב וניה הז ץורמל ירקיעה יוטיבה

 הלא תונידמ וצקיה ןעוציב םשל רשא ,בושקתה תויגולונכטב תותיפו רקחמ לט

 .םייקנע םיבאשמ

 העודיה תימואלה התינכת םע ץורמה תא ןפי הליבומ ,ברעמב תולבוקמ תוכרעה פ"ע

 דואמ םילודג םידמימ תלעב תינכת יהוז ."ישלמחה רודה *בשחמ טקייורפ" םשב

 יפכ ,רשא (אאסטתס6מ-858כ 5צ518%8) עדי תוססובמ תוכרעמ התפל הדעונש

 .'90-ה תונשב בושקתה תולגולונכט לש לרקלעה םושייה ויה* ,םינימאמ םינפלהש

 יגול הקסה רשכ ללעב ויהיש םיבשחמל "תיתוכאלמ היצנגלטניא" תיינקה לדי לע

 תונבל םינפלה םיוקמ ,תויעבט תופש ל"ע ולעפוי רשאו (106102 1אעעאמאסמ)

 עדי תגשהל ןהב שמתשהל ,תודחולמ תויונמוימ אלל םג ,םדא לכל ורשפאיש תוכרעמ

 ידכ .יתימא ןמזב הז לכו הצריש תומכ לכבו אשונ לכב ,המר לכב ול שורדה

 תובשחנה ,םייניב תורטמ םינפיה םמצעל וביצה וז תיגולונכט הרטמ גישהל

 טחפצ) "דואמ לודג הדימ הנקב םיבלושמ םילגעמ" חותיפ :רתויב תוינתפאטל

 רזובמ וא  לליבקמ בושלה תוקינכט ;(14260₪ ₪ דאדא - 1



 ןכו יליבקמ גולורפ ומכ דואמ תויליע תונכת תופש ;(60א00888א1 00%2011א86)

 תעדל ,תינפיה הלשממה הרומא ,םינומשה תונש ףוס דע .דאמ םילודג עדי יסיסב

 .רלוד דראיללממ הלעמל הלא םיטקייורפב עיקשהל ,םייברעמ םלחמומ

 .לופצה לנפיה "םולא"ל ,בטלה תננכותמה תיטלרבה הבושתה הניה "ג1/מצ תינכת"

 ומכו תינפלה תינכתה לש בורק קתעה תיטירבה תינכתה הווהמ םילרקיעה היקלחב

 תוכרעמ ,הנוכמ-םדא לקשממ ,751 תויגולונכטב אלה ףא תזכרתמ הנורחאה

 היישעתל תונקהל הניה תינכתה לש תרהצומה התרטמ .הנכות תסדנהו עד* תוססובמ

 לש ןהיתוישעתל סחיב ,ימלוע הדימ הנקב הרוכב אל םא ,יתועמשמ ןורתי תיטלרבה

 םינפיה תעצה תא ףסה לע וחד םיטלרכהש ןייצל לואר הז רשקהב) תורחתמ תונידמ

 .("ישלמחה רודה" *בשחמ חותיפב תונידמה יתש ןיב קודה הלועפ ףותישל

 שמח ךשמל גנילרטש תורלל ןוילמ 350-מ הלעמל לש יפסכ ףקיהב ,"גםטמצ תינכת"

 תויהל הרומא תינכתה .1983 תנש תללהחתב תיטלרבה הלשממה *"ע הרשוא ,םינש

 ובש (285-600ת0717ךטמ ת85) יתורחת-םורט פ"ומ לש תינפיה תנוכתמב תעצובמ

 הישעת ,הימדקא ,ירק םיברועמה םימרוגה לכ םאותמו קודה ןפואב הלועפ ופתשלי

 .הלשממו

 ריבגהל ןתרטמש תופסונ תולועפ תלטירבה הלשממה המזי "[טמצ תינכת"ל ףסונב

 חכ לש הרשכהה תיתשת תא ביחרהלו בושקתה תויגולונכטל הילסולכואה תועדומ תא

 יזכרמ 100 לש םתמקהל המזיה דחוימ ןויצל הילואר הלא ןיבמ .יעוצקמ םדא

 ןוילמ 20 לש תינושאר העקשהבו תיצרא ללכ הסירפב בושקתה תויגולונכטל הרשכה

 .גנללרטש תוריל

 לע תססובמ תיתפרצה תימואלה תינכתה .ץורמל ןה ףא ופרטצה הינמרגו תפרצ

 לש המר דע ,תינורטקלאה תרושקתה תויגולונכט לש יביסמו ריהמ םושייש ןויערה

 לש התחירפל תלינולהה תיגולובכטהו תיתרבחה "הביבס"ה תריציל ליבוי ,בא יתב

 תיתפרצה הלשממה העיקשמ וז תינכת שומימ םשל .תיתורחת היצמרופניא תיישעת

 אלל ,סנכוי וז תרגסמב .תוינומה תרושקת תוכרעמ תמקהבו חותיפב קתע ימוכס
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 הנקיו םינופלטה רפס תא ףילהיש טושפ תרושקת ףוסמ תפרצב תיב לכל ,םולטת

 תנקתה בצק .('וכו סקטואלדליו ,טסקטלט) םיבחרנ תרושקת יתורשל השיג םיחרזאל

 פ"ע) שדוחל 100,000-כ לש םלשרמ רועישל התע רבכ עיגמ םיחתרזאה יתבב תוכרעמה

 .(לרוזא רדס

 השולשמ הלעמל) תועקשהה תיברמ תא ןווכל הרחב תינמרגה תימואלה תינכתה

 לש הנושארה התרטמ .תלנמרגה םינותנה דוביע תיישעת חותיפל (םיקרמ דראיללימ

 קושב תינמרגה היצמרופניאה תיישעת לש הטילש גישהל הניה תינמרגה תינכתה

 קושב תורחת רשוכו (רקיעב תלאקלרמאה היישעתה ""ע םויכ טלשנה) "מוקמה

 .למלועה

 קושה תונידמ לכ לש תימואל-בר תינכת אוה ףא םזל ףתושמה לאפוריאה קושה

 לקבע ינש םע תודדומתהל התוללכב תיאפורלאה היליהקה תא ןיכהל התרטמש

 םטססקמגא 518210616) ₪9ל8ַז7ַ הלורקה תינכתה .ןפילו ב"הרא :היגולונכטה

 ץרמ שדוחב קר הרשוא (קק00078₪ ע0ת תת5פמהת08 א 1אעספתאהצד0א 5

 יוטב ידיל ואב םהכש םירזוח םינויד לש עגילמ לולסמ הרבעש לרחא ,4

 רפסממ דבל .ןמצע ןיבל היליהקה תונידמ ןיב םלדגונמ םיסרטנלאו תוקולחמ

 הקילנורטקלאורקימל תויגולונכט חותיפ ןוגכ) םיקהבומ םייגולונכט םידעל

 גישהל תלנכתה תנווכמ (הנכות תויגולונכטו םדקתמ םינותנ דוביע ,תמדקתמ

 (0טחַז08 401082110א) תידרשמ היצמוטוא - םילמושל םימוחת ינשב תימלוע הרוכב

 ביצקתה .(60%קטדחת-55915צ78מ אהאטתה0ךטתצא6) םיבשחמ תרזעב יתיישעת רוצילו

 .רלוד דראילימכל עיגמ תינכתה עוציבל רשואש ללוכה

 תיישעת ומכ תולרקלע תוישעת רפסמב ,ןפי תבוטל התרוכב תא רבכ הדביאש ב"הרא

 לע ןיידע תרמוש ,תוינוכמה תילשעתו ,תיתיב הכלרצל הקינורטקלאה ירצומ

 תאז םע דחי .(תרושקתו םיכשחמ) היצמרופנלאה תיישעתב תיתועמשמ תונוילע

 אללש המכסהל ב"הראכ הימדקאהו הילשעתה ,לשממה יגוחב םיבר םימרוג רבכ ועיגה

 טמשיהל הלולע ןפי לש תויקנעה תותיפה תולנכת לומ לא תדחולמ תוכרעה
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 השמיש תלאקלרמאה תוכרעהה תרוצ .הז לזכרמ םוחתב םג תלאקירמאה תונוילעה

 תרשפאמ הנלא תיאקלרמאה לשממה תטישו ללאוה ,לנלצר ירוביצ ןוידל אשוב

 ופוסב .תומיוסמ תויאפורלא תונידמ וא םינפילה לש וז ומכ תיזוכלר תונגראתה

 לש תיתועמשמ הלדגה :םירושימ ינשב לועפל לאקלרמאה לשממה טילחה רבד לש

 תומלעתה ידכ דע) הלקמ תוסחייתהו אסיג דחמ םיילרדפה חותלפהו רקחמה יביצקת

 תוינידמ פ"ע .אסיג ךדיאמ (א11-ע8051) תויודגאתה םיללבגמה םיקוחל (תנווכמ

 רקחמ תוינכתל הנגהה דרשמ תונכוס) עת תועצמאב רקיעב ,לשממה םזלי וז

 םיבושחה .הז םוחתב םידקת אלל יפסכ ףקיהב דואמ םילודג םיטקליורפ ,(תומדקתמ

 :םניה םהב

 -רפוסה ןמ תוחפל 1000 לפ הלודג הלהתש בושלח תורלהמ לעב בשחמ-רפוס .א

 פטקמת6סאקטדמא קק01801) 5ת80בגכ ארקנ טקייורפה .םילחכונה םיבשחמ

 .(תספמהח6מ םאקטתדאהאצ קספ 200855 גאעכ תטטטסקתאמאצ

 לטמתצ אז6מ 5פקסמפ) ₪516 - דואמ ההובג תוריהמ ילעב םיבלושמ םילגעמ .ב

 .(1אץ0 0 %8

 דאזמסתגדמפ 60אקטצמת הדפמפ) 108 -  בשחמ תועצמאב בלושמ רוציי  .ג

 .(והאטעסדטפמ

 תורכחה 12 לש תונגראתהל ךרדה תא הללס 8א71-18057-ה לקוחה לש םויאה תרסה

 תרגסמב הקינורטקלאורקימו םיבשחמל (18% טעמל) רתויב תולודגה תויאקירמאה

 היישעתה לש התבושת תא םהיניעב הווהמה ,יתורחת-םורט פ"ומל םויצרוסנוק

 אז6תסמו67180א16) ₪66 ארקנה הז םולצרוסנוק .ינפיה רגתאל תיאלקרמאה

 לוצלמש ןורקעה לע לונב ,ססקט ןיטסואב וזכרמו (00א9טצמא 00108

 ליבול תודדובה תורכחב םייקה תותיפהו רקחמה לאיצנטופ לש בלושמ ילמיסקמ

 ןפואב לועפל תורבחה הנכשמת םא םהילא עיגהל היהי ןתינ אלש תועקבהלו םיגשהל

 .לאמצע
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 בושקתה תויגולונכטב תלמואל תוכרעהל םלאנתה .3

 הלולע ,בושקתה תולגולונכטב הרוכב תגטהל ףלרחה למואלניבה ץורמה חכונל

 ןבומכ ויהל וזכ תורשפאל .רוחאמ קחרה המצע אוצמל ,תיביספ ראשית םא ,לארשי

 תוריתע תורלעצה היתולשעת לש תורחתה רשוכ לע תכל תוקיחרמו תורומח תועפשטה

 .ללארשלה קשמה לש תשדוחמה ותחלמצל לוכלסה תתשומ ןהילע רשא היגולונכטה

 תא רידגהלו תוהזל המישמה הדקפוה הידיב רשא בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 םיזכורמ חותיפ "יצמאמ םהב עיקשהל לארשי לעש רתויב םלמלאתמה םימוחתה

 הבוטה תרגסמה תא הווהת תילארשל תימואל תינכתש הנקסמל העיגה ,םינווכמו

 הדעוה תת העבק דוע .לארשי לש תיגולונכטה התמצע םודיקלו םויקל רתויב

 וא/ו םייסחיה תונורתיל יברימ *וטב תתל ,התחלצהל יאנתכ ,תבייח וזכ תינכתש

 םימייקה תולבגימהו םלצוללאה לולכמ תא ףקשל תאז םע דחיו לארשי לש םילידוחילה

 :םלאבה םימרוגה תא הדעוה תת הנומ הלא ןיב .לארשיב

 תוהובג תויגולונכט תויונמולמ לעב םדא חכ לש תלסחיל לודג רגאמ לש ומויק .א

 .הקזח רקחמ תיליהק ?"ע ךמתנה

 עיקשהל ,םלרזו םילמוקמ ,םיניישעתו םליעיקשמ לש תרבוגו תכלוה תונוכנ .ב

 .לארשיב יתיישעת פ"ומב

 ןוקית) פ"ומב תועקשה םידדועמה םילכ רוציל הלשממה לש תונוכנו תוחיתפ .ג

 .('וכו "טניסלא" קוח ,הסנכהה סמ תדוקפל 48 רפסמ

 לארשלב תמדקתמה הלישעתל הלשממה ןיב םיבוט ןילמוג "לסהי לש תרוסמ .ד

 .תילמיסקמ תיטרקורויב תושימג י"ע תנייפואמה

 םלמרוג תופתתשהב םילודג םיטקייורפ עוציבבו ןונכתב רבטצמ ימואל ןויסנ .ה

 .םילנוש םלרזגממ טיבר

 הדלמ הנקב תועקבה גלשהל לתרזאה פ"ומל ורשפאיש םיבאשמו תיתשת רדעה .ו

 .תולרקיעה תויגולונכטב ימלוע

 .םילודג םיקוושל הרלדחב םי?ביטקיבוא םילשק .ז
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 .רתויב םילבגומ םייתכלממ םיבאשמ .ח

 :תואכה תושלרדה תא םילקל תעצומה תינכתה הכלרצ הלאל ףסונב

 לכלו תינכתה עוצלבב םיברועמ ויהיש םימרוגה לכל תירשפא תילמיסקמ הרומח .א

 ."הירצומ"ב םיילאלצבטופה םלישמתשמה

 אל םאש הזכ רקיעב ,תינכתה "ירצומ"ל הליחתכלמ חטבומו לודג למוקמ קוש .ב

 וללפא ול םלצוחבה םירצומה תא אביל ץלאי ,למצע ןפואב וקופיס לע אוביל

 .רתול םיהובג םיריחמב

 םישמתשמה גרדמ תירשפאה רתויב ההובגה המרבו יתימא ןמזב רזוח ןוזלה .ג

 .םיתתפמהו םיבנכתמה גרד לא תינכתה לירצומב

 ףידעהל בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת הטללחה ללעלדש םלחנמה םלאנתה חורב

 ךומנ ןוכיס תלעבו לדמל השלמג ,תלמושיי היצסניירוא תלעב תינכת הללחתכלמ

 לש (תולצונמ תרכהב אל יכ םא) תוחכומ תולוכ* לע תתשות רשא רשפאה לככ

 יברימ דוקלמב חרכהה תא םיביתכמ לארשי לש םילבגומה םילמואלה היבאשמ .לארשי

 ססבל ?נויח ךכיפל .םינושו םיבר רקחמ יחטש לע םרוזיפ תחת פ"ומה לצמאמ לש

 לעו דחא םוחתב םיאתמ אשונ לש הרלחב לע וזכ תינכת לש התחלצה תא הליחתכלמ

 הדעוה תת .תינכתל וצקויס םיבאשמה טעמ לש תואר קיחרמו דואמ ליעי ןונכת

 ףסכו סדא חכ יבאשמב הכורכ הלהת וזכ תינכתל למוחהת בר אשונ תריחבש הרובס

 ארקת תינכתהש ,הדעוה תת תעדל ,רוסא .לארשיל תנידמ לש התלוכיל רבעמ םהש

 תוהתופמה תונידמה לש םייתרוסמה ןהיקווש לעו תיגולונכטה ןתרוכב לע רגית

 וא םוהת תאז תחת ץמאל הכלרצ איה .םילמואל-ברה םיקנעה לש וא ,תוקזח רתויה

 לככ לודג ילכלכ לאיצנטופ ילעב םניה ןיידע רשאו םהילע וחספ םירחאהש םימוהת

 בחר היהי תלמושייה תינכתה לש יגולונכטה תווטהש ,ינולח תאז םע דחי .רשפאה

 ,םוקי לארשי תנידמלש חיטבהל לדכ לחרכה בחר יגולונכט חווט .רשפאה לככ

 לכב םינמוימ םיסדנהמו עדמ ישנא לש ידמל לודג ןיערג ,תלנכתה עוצלבמ האצותכ

 .בושקתה תויגולונכט לש חתפמה למוחתמ דחא
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 ,קנע תועקשהב ךורכה גוסה ןמ תויגולונכט תועקבה גישהל הסנת אל תינכתה

 אלבהל תבייח אלה .תולודגה תולברעמה תונלדמה ןמצעל תושרהל תולוכל ןתואש

 תומללק תולגולונכט לצנל ,בטלה חכומה ילארשלה "ןורשכ"ה תא לוטב ידיל

 העקבה גישהל ידכ םירחאמ רתול בוט שומלש ןהב תושעלו עדלה תליזחב תואצמנה

 .תלמושיל

 תאשל ךירצ תימואל תלנכתל ףדעומה םוחתהש הדעוה תת הנלמאמ הלא לכל ףסונב

 לש תיתרוסמה תוידוחיב והשלכ ביכרמ ףקשי* רשא ,רורכ "?דוהי ות" םג וילע

 .תודהליה

 תימואל תינכתל ףדעומ אשונ - הארוהב בושקת תויגולונכט .4

 ץילמהל ,רומאכ הדעוה תת הפידעה ליעל וטרופש םילוקלשה רואל :תינכתה תרגסמ

 רתויב המלאתמה תרגסמכ ,תקהבומ תלמושי* הליצטנילרוא תלעב תימואל תינכת לע

 תכרעמב בושקת תויגולונכט לש רשפאה לככ בחר ןווגמ לש לרוקמ בוליש תגשהל

 .תחא המלש

 םושייה םוחת רותלאב הדעוה תת הזכרתה ,תרגסמה תריחב ל?רחא :םושילה םוחח

 תואצות גישהל ילשממ לוכיסו םייסחי תונורתל* לארשיל של וב רשא ,רתויב חלטבמה

 ,תואלרבה ,תואלקחה ,ןוחטבה "למוחת ,הדעוה תת תעדל ,םה הלאכ .תויתועמשמ

 םלאתמכ ךונלהה םוחת תא הדעוה תת האצמ הלא ןיבמ.ךוניחהו םיפסכה תיישעת

 םלילוקישה ןלהל .תלמואל תינכתל םושללה םוחתכ וב רוחבל הטללחהו רתויב

 :וז הרלחבל םיירקלעה

 הווהמו תילמואלה האצוהה תניחבמ ןוחטבה לרחא ינש םוקמב דמוע ךוניחה םוחת .א

 .תושורדה תועקשהה תא קידצמה הדלמ הנקב ילאלצנטופ למוקמ קוש
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 תנידמל קינעי* ךוניחה םוחתב בושקת תויגולונכט םושייל למואל ץמאמ זוכלר .ב

 דעיכ אשונה תא ועבק םרט סלועב תורחא תונידמש ןויכ ,תרכלנ המדקלמ

 .בושקתה תויגולונכטב תימואל תינכתל

 תויברעמה תוצראב תימואלה האצוהב הובגה וקלחו ךונלתה לש לזכרמה ומוקמ .ג

 תוצראל דואמ םיחיטבמ אוצי ?לוכיס םלרצול* ,תוחתפתמה תוצראב םג דיתעבו

 .הלא

 ןפואב עייסת הז םוחתב למואל הדימ הנקב יגולונכט ץמאמל תוסייגתה .ד

 .לארשיב ךוניחתה םודיקל יתועמשמ

 םעה םשש שגדל והומכ ןיאמ חהלצומ לוטלב הווהת ךוניחה םוחתב תלמואל תינכת .ה

 .הז םותתב ותולדוחילו ךוניחה לעו רפסה לע ידוהיה

 בושקתה תויגולונכט תיברמ לש הללכה גישהל הפיאשה חורב :תינכתה אשונ

 תינללוכ תכרעמ הותיפ לע ץילמהל הדעוה תת הטללחה ,תחא תינכתב תוירקיעה

 00 קתמזמא5פדטמ 60אקטץמח-1פמפ ₪התםאדא6) .תינכתה אשונכ הארוהל בשחמ תרזעב

 :תונמל ןת*לנ וז הריחבל םילוקישה ןיב (צתא

 לש בחר ןווגמ תטללקל דואמ המיאתמ העבט םצעמ תלנרדומה הארוהה .א

 "הנלמזמ"ו (ףסונ חותיפ ןועט ןקלחו םליק לודגה ןקלח) בושקת תוליגולונכט

 .תחא תידוה* תכרעמל ןבוליש תא

 ןויסנהו רשוכה תא לוטלב לדיל איבי הארוהב בושקתה תויגולונכט בוליש .ב

 עדמ ,ךוניח :ןנד הרקמב) םיימוחת ןיב םיטקייורפ חותיפב ץראב ורבטצהש

 .(היגולונכטו

 ןמ רכינ קלח רשאכ תוריבס תועקשהב םיגשה חיטבמ בשחמ תרזענ הארוהה אשונ .ג

 .כחרה רוביצהו ךוניחה תכרעמ *"ע אללממ רבכ אצומ תושורדה תועקשהה

 ךרוצ תרצויו םלאבולמ תונורתפ לע ססבתהל תלוכלה תא הליבגמ תירבעה הפשה .ד

 הפשל ל"וחמ שכר לש הבסה וא "מוקמ חותיפ תורטמל תועקשהב ענמנ יתלב

 לש םיכרצל םיאתתש תנוכתמב ינושל וד הללחתכלמ היהי למוקמ חותיפ .תלירבעה
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 תורחא תונידמ לש תושירדלו (תלרבע-תילגנא) לארשיב ךונילחה |תכרעמ

 .(תוינושל-וד לש םינוש םיפוריצ)

 ,הארוהב בושקתה תויגולונכט םושליב תונומטה תויורשפאה לש ללמיסקמה יוצימה

 תואלצמל האלמ המאתהב תודמועה תוישעמ תוצלמה שובלגב ,הדעוה תת תעדל הנתומ

 ךדיאמ תילארשיה ךונליחה תכרעמבו אסיג דחמ ילארשלה קשמב היופצה וזלו תמילקה

 הידעייו תינכתה תרדגה לנפל דוע ,ןוכנל הדעוה תת האצמ ,תאז רואל .אסיג

 תמרו תויביצקתה תולעבה ,םיירקיעה םלנייפאמה תא רוקסל ,םילגולונכטה

 .םידומילה תולנכתב םיבשחמ בוללשל ךוניהה תכרעמ לש תיחכונה תוללעפה

 .4 'סמו ,3 'סמ ,2 'סמ םיחפסנב םימכוסמ הריקסה יאצממ

 :םלאצממה תלצמת ןלהל

 םע הכלהכ דדומתהל לכות אל לארשיב ךוניחה תכרעמש םלרבטצמ םלנמלס םלמילק .א

 לרגובש המ ןיב רעפ והז .ךונלחה תכרעמ ל*רגוב לש ךלוהו לדגה עדלה רעפ

 בושקתה תויגולונכט ןדיעש עדיה תושלרד ןיבו השעמל םיעדול ךוניחה תכרעמ

 ונלה הלופצה הקוצמל םיקהבומה םייוטיבה דחא .הנלדמהו הרבחה לנפב דימעמ

 םירחאה עבטה יעדמלו הקלטמתמל םיגמולמ םירומ לש ,הדמתהב ףירחמה ,רוסחמה

 .(2 'סמ תפסנ האר) םיידוסי-לעה רפסה יתבב

 תא קפסב םידימעמ לארשיב ךוניחה תכרעמ לע םילעופה םילפסכה םיצוליאה .ב

 םתמרב וליפא ךוניח לתוריש ,ןיעל הארנה דיתעב רבכ ,קינעהל התלוכל

 תדמלמ םיימשרה םלינותנה תנלחב .(םתוכלא רופיש רמוחו לק) תיחכונה

 לש התלוכי לובגל התע רבכ עיגמ ךוניחל תימואלה האצוהב ריהמה לודיגהש

 דואמ תימיטפואה החנהה תא םיחינמ םא וללפא .וז האצוהב תאשל לארשל תנידמ

 האצוהה זא עילגת ,% גויה לש יתנשה לודיגה רועלש הלהל* 2000 תנשל דעש

 ךילהתב .ג"לתה ןמ 15%-כ לש לבסנ לתלב רועישל היוזחה ךוניחל תימואלה

 ודמעיש םיעצמאבו תושיפתב ,תוטלשב תיתועמשמ הכיפהממ סונמ השעמל ןיא הזכ

 תינלצר הדירי היופצ ,תאזכ הכיפהמ שחרתת אל םא .ךוניחה תכרעמ תושרל

 תילארשיה הרבחל קינעהל הרומא ךוניהה תכרעמש ךונלחה יתוריש תוכלאב דואמ

 .(5 'סמ חפסנ האר)



 תכרעמב םיבשחמל הדעוה" תא ךוניחה דרשמ םיקה 1981 רבוטקוא שדוחב .ג

 םידומללה תוינכתב םיבשחמה אשונ תא בלשל המלשמה תא הילע ללטהו "ךוניחה

 1983 לילוי שדוח דע .לארשיב ם?ילדוסי לעהו םיידוסלה רפסה יתב לכ לש

 ךותמ 200-כו םיידוס*-לע רפס יתב 800 ךותמ 200-כ םיבשחמ תודבעמב ודייוצ

 הדעוה תינכת .רלוד ןוילמ 16-כ לש תללוכ האצוהב םילדוסל רפס יתב 2000-כ

 1988 תנש דע לארשלב רפסה יתב לכ תודילטצה לש המלשמה תמלשה לע תרבדמ

 אופיא ךירצת תינכתה תמלשה .(1983 לריחמב) רלוד ןוללמ 267 לש בוצקתב

 .(4 'סמ חפסנ האר) הנשל 5% לש רועישב ךוניחה ביצקת לש הלדגה

 הארוהב םיבשחמ למושיי לש םייחכונה המרהו תנוכתמה תכרעה .5

 (תילרבעה הטיסרבינואב ךונלחל רפסה תיב דילש) ךוניחב חופלטה רקחל ןוכמה

 1.לארשלב רפסה *תבב בשחמ עויסב הארוהה בצמ לע רקס 1983 רבמצד שדוחב םסריפ

 תולרקלעה תולרחסמה תוכרעמה שמח תא ונחב ('תושו סיוולד ןד) רקסה יכרוע

 .םינכרצה לש םתואר תדוקנמו םיציפמה לש םתואר תדוקנמ רפסה יתבב תולעופה

 :ןניה רקסה ןמ תולועה תוירקיעה תודוקנה

 ליגרה לרחסמה קושב היוצמה (יפקה דולצו םיבשחמ) הרמח תועיצמ תורכחה לכ .א

 לש תוידועילה היתורטמל לבגומ ךא רתוי טושפ םישקמ חול ההתלפש תחא טעמל)

 .(תכרעמה

 וא םינוש םלאשונ לע תינמז וב הדובעל תורשפא ןלא תוכרעמה ןמ עבראב

 .םתלוביקב םילבגומה םיטקסילד לע תנסחואמ הדמולהש תויה ,תונוש תומרב

 תנהת לכל דחא דימלת ,תוליולת יתלב הדובכע תונחת לע היונב תישלמחה תכרעמה

 רחא אשונ ומצעל רוחבל דימלת לכ ,ינורקע ןפואב ,לוכל וז תנוכתמב .הדובע

 .(אשוב ותוא לע ליבקמב םידימלתה לכ םידבוע ,רקסה יאצממ יפל ,לעופב)

 הלא ןיבו םיציפמה תומישרב תועיפומה הדמולה תוינכת ןיב  המאתה ןיא

 ויידע ולה תוינכתה ןמ קלחש ןויכמ רפסה ליתב שומישב לעופב תואצמנה



 תולבגימ בקע שומיש אלל ויה ןקלחו ץופישו שודלה ,חותלפ לש םינוש םיבלשב

 .תועשה תכרעמ לש

 (םילנש וא) דחוימ ליעפמ תוכרעמה תלעפה הכלרצה ורקסנש תותלכה לכב טעמכ .ד

 .הרומל ףסונב

 תנווכמ ןהילא םידימלתה תויסולכוא תא רוריבב ורידגה אל םיציפמה" .ה

 :גוס תמאתהל תופצל ,רקסה לכרוע תעדל ,ןתינ אל :תורהא םילמב ."הדמולה

 .רפסה יתבב םימייקה םידימלתה יגוס ללכל םינושה הדמולה

 .רקסה לכרוע תעדל "הקידב שרוד" ורקסנש תוכרעמב (ץ₪מסמא6ַא) בושמה אשונ .ו

 רהמ םילגרתמ םידלמלת יכ ןמתסמ תונולארהמ" :םלרמוא םה תולנכתהמ קלח לע

 ."ןהילא סחייתהל םליקיספמ םצעבו תונושה הבוגתה תורוצל תיסחל

 םינותנמו םלאצמממ םתוהמב םינגוש םנלא 'תושו סיוויד ןד לש רקסה יאצממ

 עויסב הארוהה םוחתב השענל טיסחילתמ רשא םירחא םיבר תורוקמב םיעיפומה

 םליבשחמה בולילשש םידמלמ הלא .(ב"הרא רקיעב) תורחא תויברעמ תונלדמב םיבשחמ

 י"ע עבומ אוה .לביטקפא יתלבו ןנכותמ יתלב ,רקי ךילהת ןיידע וניה הארוהב

 םיבשחמה) םילוזה םיבשחמורקימה לש תיביסמה םתעפוה :םילרקיע םלמרוג ינש

 םילעופה םיירחסמו םייתילשעת תוחוכ לש םמויקו אסיג דחמ (םהימודו םיישיאה

 ךדלאמ הארוהה "קוש" ללוכ םיירשפאה םיקוושה לכ לש םשוביכל המצועה אולמב

 ימ ,(אַזַי) סטסו'צסמ לש יגולונכטה ןוכמה ןמ 8 קאקמתצ 'פורפ .אסיג

 םושילש עירתמו רזוח ,ךוניחב םיבשחמה אשונב ימלוע הרוכב דמעמ ומצעל הנקש

 תואיצמל ליבוהל לולע הארוהה יכילהתב םיבשחמ לש ריהז יתלבו ןנכותמ י:תלב

 םייקה לאיצנטופה ,ותפקשה פ"ע .הנקתל ירשפא יתלב אל םא ,היהי השקש תילילש

 דובעש י"ע וצלמחהל רוסאו םוצע וניה ךוניחה םודילקל בושחמה תויגולונכטב

 רמאש םירבד טטצל יואר הז רשקהב .תונשולמ הארוה תוסישל הלא תויגולונכס

 סרגנוקה לש היגולונכטו עדמל הדעוה לנפב ותודעב 1978 תנשב דוע טרפפ

 2;יאקירמאה
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 סיבשחמורקלמה לש םתעפוה בקעש םלשח ונא
 ןיאש םינש רשע ךותב הכיפהמ וגילע שגרתת
 .רקיעו ללכ התארקל םיכורע ונא

 דועש ררבתי ,דימ לעפנ אל םא ,השעמל
 הדמולהו הנכותה תא ןיכהל ונקפסה סרטב

 תא םיכשחמורקלמה לש םילנימרטה ופיצל
 יתלב טעמכה "אלמה ןמ ,ובלש רפסה יתב
 .םלועב הרמוחה לש הלדב

 הכיפהמה םאה ,ןכ םא ,הננלא התע הלאשה

 התארקל ךרעיהל ונילע דציכ אלא ,אובת
 .אובת אילהשכל

 יולת לתלב ןפואב הרקי הז :שיגדמ ינא
 חכה ,ךוניחה תויושר לש ןהשלכ תוטלחהב
 .הלשעתב ורוקמ עינמה
 רידא לאיצנטופ ןומט בשחמה לש ומויקב
 ךילהת רופיש ללוכ תיגולוכיספ העפשהל
 ,םידלי ,םירגובמ לע עיפשי הז .הדלמלה
 לכל ...רפסה יתבב םג ומכ ,היבב תוקונית
 ...בשחמב המולגה המצועל השלג היהת דלל

 טמשמה ,10%8א חט. עהוצמת םג 1983 תנשמ רמאמב רמוא םימוד םירבד

 ןגס רבעב הלהש למו ,תובשחוממ הארוה תויגולונכט הותיפל ₪%0060 תרבח איטנכ

 5.קמה70 תבשחוממה הארוהה תכרעמ תא החתיפ רשא 0206 תרבח אישב

 אוה הלמושל* ףקיהש םלבשחמה תיגולונכט
 רקחמה לרפ תויגולונכטה ןלבמ רתויב בחרה
 הננלא ,תונורחאה םינשה 30-ב יעדמה
 .םויכ ךוניחה םוחתב יוארכ תלצונמ
 םלטביהה לולכמ לש רקחמ תונש עשת רחאל
 יתונקסמ ,םיבשחמ תרזעב הדימל לש
 :ןה תוירקיעה
 םלבשחמ לש ליעי שומישל לאליצנטופה *

 ןוימדהו תויטנה *"ע קר לבגומ ךוניחב
 .ונלש

 יבשחמ" ץמאל איה תיחכונה היסנה *
 תא טעמב ךא םילידגמ השעמל רשא "עוצעצ
 תונב תויכוניח תורוסמ לש תויביטקפאה
 .םינש תואמ
 םילתוהמ םירופישל ואיבי אל  םיבשחמ
 תינכתב םהב שמתשנ אלש דע ךוניחב
 םידימלתה לע רובע ,המצע םידומילה
 .תועוצקמה לכבו

 לע ףולחי הז רוד םגש תישממ הנכס הנשי *
 תונמדזהה תא לצנל ליכשנש ילבמ ונינפ
 תרזעב הארוהל תוכרעמב יביטקפא שומיטל

 ךוניחה לש טבמ תדוקנמו | ,םיבשחמ
 ץמחות רוז  תונמדזהש ןכתי  יתכלממה
 .םלועל
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 םיבשחמ םושייב לארשלבו םלועב תועקשהה תברו תנווגמה תוליעפה תורמלש רבתסמ

 תוללעפש ןויכמ תיתועמשמ החלצה םויה דע הז םוחתב הגשוה אל ,הארוה תורטמל

 תויגולונכטל הדעוה תת תשיג ."התכה ךותל בשחמה תסנכה"ב השעמל המכתסנ וז

 ךותל התיכה תסנכה" :ךופה ןוויכב םיצמאמה זוכלרל ,תאז תמועל ,תארוק בושקתה

 תוכרעמ לש החותיפ .םיבשחמ תורזעב תוידוחל* הארוה תוכרעמ תועצמאב "בשחמה

 תולרהסמ תורכח לש םתלוכיל רבעמ תאצמנה המישמ ונלה ןתרטמ תא וגלשיש הלאכ

 ימואל הדלמ הנקב המישמ יהוז ,הדעוה תת תעדל .םלידדוב רקחמ וא להנימ יפוגו

 םלרזגימה לכ ןיב םייתרגש יתלב הלועפ ףותלשו למוחת-בר ץמאמ תשרוד איהו

 םיסדנהמ ,להנימ ישנא ,עדמ "שנא ,ךוניח ישנא ,ירק ,אשונל םורתל םייושעה

 .תומרה לכב םיגולונכטו

 םיבשחמ תרזענ הארוהל תכרעמה לש םיילנויצקנופ םינייפאמ .6

 הנוש היהת אלה המבו םיבשחמ תרזעב הארוהל תעצומה תכרעמה גהנתתו לעפת דציכ

 תבייח הדעוה תת תעדל ?הארוהב םיכשחמ בולישל םלמילק תונורתפ וא תוכרעממ

 דלמלתה ןיב תילאלדילא תרושקת םויקל הפיאשה תא התוהמ םצעב אטבל תכרעמה

 המודב ,וזכ תכרעמ ."הארוהה ןמא" ארקלהל יוארה הז ,יוצרה הרומה ןיבו לוצמה

 היגסכא היהת ,(םאקמתצ 5צ518%5) תויחמומ תוכרעמ לש תוינשדחה תושיפתל

 םיריהמו םייונב םיעצמא הכותב ליכתו תוטישו תורות ,עדל לש תומוצע תויומכל

 לכל דימלת לכ לש רלשיה רשקה תא רבד לש ופוסב רשפאת אלה .םתיינקהל רתויב

 לש תנוכתמב םידומילה ומייקתה וליאכ ,הדימלל ןתינה אשונ לכב ,הארוהה לנמא

 .םינפ לא םינפ

 ועצבי התואש המישמ הניה תכרעמה לש םיטרופמה םיילנויצקנופה הלנילפאמ תעיבק

 הדעוה תת האצמ תאז םע דחי .תכרעמה תותיפ לע ודקפוי רשא םיחמומה יתווצ

 תנמ לע הלאכ םינייפאמ לש הרדיסל המגוד ,ידמל םייללכ םיחנומב ,טטרשל ןוכנל

 :תעצומה חותיפה תינכת לש התוידוחיו הפקיה תא שיחמהל



 םייללכ םינייפאמ

 ליגמ לחה ךונלחה תכרעמב םילולכה םיליגה לכ לבב תא שמשת תכרעמה .א

 .רתויב ךומנה םידומילה

 וא תמדוק העידיב הנתומ היה* אל םלדומיל תורטמל תכרעמב שומישה .ב

 .םיבשחמ םע הדובע לש םדוק ןויסנב

 .ץופחיש ןמז לכ ךרואלו ןמז לכב תכרעמב שומיש תושעל לכוי דימלת לכ .ג

 םלשנאל קר תרתומ היהת תכרעמב דימלתה לש תוישלאה ויתומושרל השיג .ד

 .תוישלאה תורבחמה ןידכ היה* תומושרה ןלד .םיכמסומ

 שמתשמה לש יעמשמ דחו ?דוח* יוהיזב הנתומ היהי תכרעמב שומישה .ה

 .(ויתועבצא תעיבט וא ולוק תועצמאב ,לשמל)

 תכרעמ-שמתשמ תרושקתה ינייפאמ

 גוסל םאתהב תופצל ןתינש רתויב רלהמה הלהי תכרעמה לש הבוגתה ןמז .א

 בצק תא טאל אל הבוגתה ןמזש החיטבמ וז תיטלרק השירד) תעצובמה הלועפה

 .(ותדובעב וזוכ*לר תא עטקל אלו דימלתה לש ותדובע

 תועצמאב אלו תיעבטה ותפש תועצמאב הלהת דלמלתהו תכרעמה ןיב תרושקתה .ב

 םלינושלה םיפורצהו םיללכה תא ריכת תכרעמה .תוילמרופ בשחמ תופש

 .דומילה תפש לש (םייריבחתו םייקודקד) םילבוקמה

 (אטזעץך-אמסכ12) תיתילכת-בר היהת דימלתה לש ("ףוסמ") הדובעה תדמע .ג

 לוקו הנומת ,הקיפרג ,טסקט ,ןוגכ היצמרופנלא לש הגצהו הרבעה רשפאתו

 תורזחה אללו םיבוהבה אלל ,הביצי הגוצת - תשרדנה ההובגה תוכלאבו

 .רילנ לע תוכיא תוספדהל המודב רוא

 טטרשל שמתשמהש לרטמואיג םושילר לכ הגוצתה חטשמ תועצמאב טולקת תכרעמה .ד

 תונשל םג ןפוא ותואב לכוי שמתשמה .רחא םיאתמ ןקתהב וא רוא טעב ,ועבצאב

 תא תונשל ללב הגוצתה חטשמ לע טקייבוא לכ לש ומוקימ תא ותריחב לפל



 לכו* ןכו  (ססתט554מם8₪ַ - השיג םהילא שיש) סירחא םירוזא לש ןכותה

 לונלש ,תורלהבה לוניש ?"ע הגוצתה לש םירדגומ םיקלח טילבהלו שיגדהל

 .רחביש יפכ ,בוהבה וא  עבצה

 שמתשמ-שמתשמ תרושקתה לנליפאמ

 (לנורקע ןפואב) םייקל ולש הדובעה תדמע תועצמאב לכול תכרעמב שמתשמ לכ .א

 ןמזב) הלה הרוצב ןה רחא שמתשמ לכ םע (תילוק החלשב וא תבותכתב) רשק

 ."?גורטקלא ראד" תועצמאב וא (יתימא

 ,םיפתתשמ יבר םינולד לוהינו םליפתתשמ *בר "םלקחשמ" םולק רשפאת תכרעמה .ב

 בר עמש תוכרעמו (לשמל ,התיכ חולל המודב) תומלאתמ תוגוצת תועצמאב

 .תויצורע

 תכרעמה לש הארוהה תלוכל ינליפאמ

 הגרדב ויהי םידלמלתה תושרל דימעת תכרעמהש הדימלהו הארוהה לתורישט .א

 הווש תוכלאב תויהל ךירצ ירלוקירוקה ןכותה .תונליוצמ לש רתויב ההובגה

 ;רתויב םינכדועמהו םיבוטה דומילה ירפס לש םתוכיאל תוחפל

 רתוי הקימעמו (ןמזב) רתוי הריהמ תויהל הכירצ תכרעמה תועצמאב הדימל .ב

 .תרחא תיתצובק דומיל תטלש לכמ (הנבהו הטילקב)

 אשונב תשרדנה היצמרופניאה תא הרומהו דימלתה תושרל דימעת תכרעמה .ג

 ,תוידפולקיצנא ,דומיל לרפס תרוצב ,רתיה ןיב ,םויה תמייק רשא ,דמלנה

 תולומכ לש הריגאו הטילק רשפאת םג איה .ב"ויכו םיטרס ,םיטילקת ,םימובלא

 .שדחמ ןמזה לכ תרצונה היצמרופניא לש תולודג

 ,םייבושיחה "םילכ"ה תא הרומהו ד?מלתה תושרל דימעת תכרעמה .ד

 הלצפסנוקל המודב) םיוסמ אשונ לכ דומילל ושרדיש םיינונכתהו םילטילנאה

 ההובג תוכלאב היצלומיס תועצמאב הדימל רשפאת תכרעמה .(מ"בית תוכרעמ לש
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 היגולויב ,הקלזלפ ,הלמלכב םייוסלנ) היצלומ?סל ןתלנה אשונ לכ לש רתוליב

 .(ב"ויכו הלפרגואלגו עבט לדומיל תרגסמב םלמודמ םילולט ;הקינורטקלאו

 דימלתה תושרל :המגודל .תיביטקארטביא הלהת תכרעמה תועצמאב הדימל

 םירמתמב םרוקמש תותוא לש דוביעו הטילקל םיעצמא ודמעי הרומהו

 םילגולבא תותוא .תדמלנה העפותה ייוסלנל םירושקה (םירסוידסנרט)

 העפותה לש םייטרואית םילדומ ידי לע ונחבלש םילתרפס תותואל ומגרותל

 האצותה לע ףוצר ןפואב ביגמ דימלתה .תכרעמה ךותב הליחתכלמ םייונבה

 .הלוצרה האצותה תלבק דע תותואה יוניש ל"ע

 הדלמלב םלכמותה םייביטרטסינילמדא םירזע דלמלתלו הרומל קפסת תכרעמה

 לע חווידו הכרעה ,בקעמ ,תוניחב תקידב ,םיגשה לש הזילבא :ןוגכ ,תישיא

 לש ,םירועש לש תויביטקפאה חותינ .דלמלת לכ לש (תולעב וא) תומדקתה

 .'וכו םלמלש םיסרוק לשו םירועש ירבחמ

 תכרעמה לש הרוטקטיכראה לנייפאמ
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 השלמג ,(םלרזיבאו הנכת ,הרמח) היתומר לכב תירלודומ היהת תכרעמה

 .(0קמא-םאפמס) החותפו

 המאתהב תדמתמה התוחתפתה תא היטבת תכרעמה לש תירלודומה הרוטקטיכראה

 תויוחתפתהלו דחא דצמ םישמתשמה תייסולכוא לש םלכרצה | תוחתפתהל

 תפטוש הקוזהחתל השירדה לע םג תונעל הכלרצ אלה .רחא דצמ תויגולונכטה

 .הלוזו הטושפ ,הריהמ

 םלבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפל תיגולונכטה תונכתיהה

 - תירקיעה בשחמה תיצקנופ לש תוחתפתהה בצק תא תיפרג הרוצב ראתמ אבה רויצה

 זקפ = אדמתזסא 1א51800110א5 2תמא) תחא הינשב תועצובמה הנוכמה תוארוה רפסמ
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 קסתה18 ת. תסחתסץ, אגסעץסססהקט66ת5פ , אסא צסעא : תוותססא ,

 1 'סמ רויצ



 רשוכ לדג 1980 דע םינשה הרשע שמח לש ןמז תפוקת ךשמבש רבתסמ .(500אפ

 ףא ודרי םיבשחמה יריחמו 1000 יפ א1ק5 לש םיחנומב םיבשחמה ידבעמ לש בושיחה

 תומדקתהה בצק לש אצוי  לעופ הנלהש ,וז  הדבוע .רועלש ותואב םה

 הרלדחב לוטיב לדיל האב ,הקלנורטקלאורקלמה תויגולונכט לש ילאלצננופסקאה

 .תיברעמה הרבחה לש תוללעפה לרזגימ לכל טעמכ בושחמה תולגולונכט לש תיביסמ

 בושלה תנוכמ רשאמ רתוי אל ,רבד לש ודוסיב ,בשחמה ראשנ וז העפות תורמל

 רועזמ תויגולונכט לש ןתותתפתה עקר לע תונורחאה םינשב קר .רתי-תללה הרוטע

 תולועפ עצבל תולגוסמה תוכרעמ חותיפ לש המגמה ןמתסהל הלחה רתול* תומדקתמ

 םידעלה דחא תא הקסהה רשוכ הווהמ הלא תולועפ ןיב .תישובא הבישח תויומד

 םולכ רבכ תורשפאמ תושטדח תויטמתמ תוקינכט .תונוכמ תועצמאב שומימל םינושארה

 בשחמ .(א\1אקתגאמ5פ) םילודג םיבשחמ לע תילמרופ תיגול הקסה לש תולועפ עוציב

 תולועפ 1000-כ עצבל תויחכונה תויגולונכטב לגוסמ תינוניב תוריהמ לעב לודג

 םתלנכת תרגסמב ,םינפיה .(100103=1128 1אטמתמא6מ5 עמ 58₪00א0) היבשל הקסה

 םידבעמ תתפל םתנווכ לע 1982-ב וזירכה "ישלמחה רודה יבשחמ" סשב העודיה

 הניה רבדה תועמשמ .םינש רשע ךות 86 (109) ןוילמ ףלא לש עוצב רשוכ ילעב

 ישלמחה רודה לבשחמ וגישי לקלח ןפואב קר וז הרטמ גשות םא םג :הרקיעב הסושפ

 יבשחמ ועיגה וב בצקה ןמ הובג רתוי הברה בצקב (25450א1א6) "הבישח" תלוכי

 תוולנ תולגולונכט לש ןתוחתפתה .םהלש המיהדמה בושיחה תלוכיל לתכונה רודה

 (םאקמתד 5צ57₪85) תויחמומ תוכרעמ ,תוגוצת ,תרושקת ,םינותנ לרגאמ ,ןוגכ

 דללוהל הכישממו הדילוהש תצאומ הפונתב ,תונורחאה םינשב ,אלה ףא תאצמנ 'וכו

 תאש תיגולונכט הכיפהמ םולכ תשחרתמ ךכמ האצותכ .רתויב םימישרמ םיגשה

 .תינרדומה תישונאה הרבחב תוליעפה ירזגמ לכ תא ףלקת רשאו רעשל השק הידמימ

 בושקתה תויגולונכטו םיבשחמה יעוציב לש יופצהו ?חכונה תוחתפתהה בצק יפ לע

 ,הדעוה תת תעדל ,קפס השעמל ןלא ,םהלרלהמ לש תדמתמ הדירי ךות ,תורחאה

 ,תיסחי רצק ןמז חווסב ,הרקמ לכב .תעצומה תינכתה לש תיגולונכטה התונכתיהב

 .הארוההו ךוניחה תוכרעמל בושקתה תויגולונכט לש תיביסמה הרידחה ליהתת



 תותיפב אלו תומלש תוכרעמ לש ירוקמו ןוכנ ןונכתב ונלה הז םוחתב רגתאה

 .תודרפנה תולגולונכטה

 תושרל דלמעת תינכתהש הדעוה תת הפוצ םילרקיעה חותיפה יבלש לש םתמלשה רחאל

 זכרמב ןכושה יקנע בושחמ חכ לע תססוכמה תכרעמ ,הארוהה לע םלדקפומה םלמרוגה

 לא הז זכרמ רושקת הגוסמ רתויב תמדקתמ תרושקת תשר ;םיזכרמ רפסמב וא דחא

 דחא דצמ םיאשונה לכבו תומרה לכב םידומיל תוינכתו עדי לרגאמ ,עדימ ירגאמ

 הנייהת תודמעה .רחא דצמ התיכ לכב תונקתומה תוללכושמ הדובע תודמע לאו

 ורשפאלש םיילוקו םייתוזח םירזיבאו םיעצמא לש בחר ןווגימב תובלוסמ

 לוגרתב לחה ,דומיל ינפוא לש המלש הרוש (םירומהו םידימלתה) ןהישמתשמל

 לש תולצלומיס עוציבב הלכו דמלנה רמוחה םע לשממ "חיש-וד" ךרד רובע ,ןונישו

 .תיעבט טעמכ וא תלעבט הפשב ,רומאכ הלא לכ .םיכילהת

 תותיפ למוחת - תינכתה לש לגולונכט הוותמ .8

 תרזענ הארוה תכרעמ לינייפאמ שומימל םליינויחכ םלארנ חותיפ למוחת השימח

 ;הארוהה תרות :הלוכ תינכתה לש התחלצהלו 6 הקספב וטרופש הלא ןוגכ םיבשחמ

 .עדיו עדלמ ירגאמ ;תותשר לש הרוטקטלכרא ;הרמח תסדנה ;הנכת תסדנה

 הארוהה תרות

 תוללעפה לדקומ .תכרעמה תותיפבו ןונכתב חתפמ דיקפת רומש הארוהה תרותל

 :םיאבה סלאשונה תא וללכי הז םוחתב

 ,לשמל ומכ הארוהבו הדימלב םיכורכה םיכללהתה לולכמ לש הרדגהו הניחב .א

 לש הכרעהו בקעמ תוטיש ,םימלאתמ םירועיש יכרעמ ,תויפילח דומיל תוטיש

 .'וכו םידלמלתה יגשה



 ללכ יבגל תכרעמה י"ע קפויש ("8₪₪כפ6א) בושמה שוריפו ףוסלאל םילכ חותיפ

 .םייגוגדפה םיכילהתה לש דלמתמ רופיש םשל הלשמתשמ

 ךוניחה לש םיכרצל םאתהב תושלמגו תויביטנרטלא םידומיל תולנכת תריצי .ג

 .ךוניחה דרשמ תושלרדו ילמרופ יתלבהו י?למרופה

 יאנתבו הדימלה ןוגראב ולוחיש םייונישה עקר לע םלרומה דוקפת לש הניחב .ד ן

 ,עדי תרבעהל ךוויתמ ,םתדובעב דבוכה זכרמ תרבעה לשב רקיעב םתדובע

 .לרוקמה ועמשמב ךוניחל

 .םירומ לש תומלתשהלו הרשכהל תושדח תוטיש חותיפ .ה

 םע רצויתש השדחה הביבסה רואל ךוניחה תכרעמב תמייקה היכרריהה לש הניחב .ו

 .םיבשחמ תרזענ הארוהל תינכתה לש המושיל

 תושרל םעפ יא דמעש רתויב שלמגה ידומילה רזעה רישכמ תויהל תלוכיה בשחמל

 עוציבל ילככ ,(10108) דמלמכ :םינפוא השולשב לועפל לגוסמ הז רלשכמ .םדאה

 שי לעופה לא חכה ןמ וז תלוכי איצוהל ידכ .(10188) דמלתמכו (100) תומישמ

 רתויב הבוטה הזיתניסל עיגהל ידכ ךוניחה תורות לש טוריפו הקמעהב ךרוצ

 .תויורשפאה שולש לש רתויב השימגהו

 הנכת תסדנה

 רלבס .תינכתה לש התחלצה תא עבקלש לרקיע םרוג היהת תכרעמב ךומתתש הנכתה

 תושרל ודמעויש םיבאשמה תיברמ תא הנכתה ךורצת רבד לש ופוסבש חינהל םג

 תולוזהו רתויב תונימאה תוטישה חותיפל ךכיפל ףואשל הכירצ תינכתה .תינכתה

 רבדה שורפ .התקוזחתו התוכלא תרקבו התקפה ,הנכתה ןונכתל תוירשפאה רתויב

 .הנכת חותיפל רתויב םימדקתמ םייטמוטוא םילכ לש םושייל עיגהל ךרוצ היהיש

 ךכ םשל חתתפל שרדיתש תילארשיה הנכתה תיישעת דדומתהל ךרטצת הז רגתא םע

 .הז םוחתב הרוכב תדמע וללפא ?לואו דחוימב ההובג תלוכי



 היהמדהנתמ תקרה סדנה

= 26 = 

 (תויליע תופש המכב וא) המיאתמ תחא תיליע הפשב הליחת רוחבל שי רצקה חווטסב

 האלמ תומלאת חיטבהל תבמ לע םישקונ םינקת שבגלו וזכ הפש חתפל ןיפוליחל וא

 .תכרעמה לש םירחאה םיטנמלאה םע הבכתה לש

 :תואבה תורטמה תא ,רתלה ןיב ,גיצהל של רתוי ךוראה חווטל

 לע םירומה לש האלמ הטילש וחיטביש םלדומיל תוינכת הותיפל הנכת ללכ תינב .א

 םג חיטבהל הלא םילכ לע .יתרוסמ םיבשחמ תונכתב ילמינימ עדי םע ןתנכה

 . רלהמו לק הלל תוינכתה לש הקוזחתהו יונלשה ,רופישה ךילהתש

 :תונוש דועיי תומרב הארוהה תוכרעמב הטילשל הלעפה תוכרעמ תינב .ב

 ,תותיכה ,םידלמלתה יגשה רחא בקעמו תומושר לש לוהינל הנכת יכרעמ חותיפ .ג

 .'וכו תודסומה

 היצמרופניא תגשה ורשפאיש םינותנ דובלעו ףוסיאל םישימג הנכת ללכ חותיפ .ד

 .(רקיעב ךוניחה תויושר שומישל) הללכב ךוניחה תכרעמ לע

 .הארוה תורטמל הנכתה ילכ לכ תא לולכיש םינותנ רגאמ תמקה .ה

 התוכלא תא והיטביו הנכתה לש הרקבו הקוזחת ורשפאלש הנכת ילכ תותיפ .ו

 .ועבקיש םינקתב התדימעו

 הרמח תסדנה

 יחטשמ "םילואש" הארוה תורטמל םויכ םישמשמה םלפוסמהו םיבשחמ-ורקלמה תיברמ

 "הדובע תונחת"ב ף?לחהל שי הלא תא .הליתתכלמ ודעונ םה םרובעש םירחא תוליעפ

 המאתהב םלירוזג ולהלשו הארוה תורטמל שארמ וננוכתיש םיוולנ םירזיבאו

 - רבדה שוריפ .םידעולמה םלשמתשמה לש םהישוחו תירוטומה םתלוכיל תילמיסקמ

 הכותב לולכל הכלרצ השדחה הדובעה תנתחת .תינללוכ אלו תיפיצפס שונא תסדנה

 ,רשפאה לככ ההובג תוירלודומ תמרב היונב תויהלו תינבומ תלטסונגאלד תלוכל

 תקוזחת תא השעת תאזכ תולרלודומו הקיטסונגאיד תמר .הנכתב ןהו הרמחב ןה

 קלחה תפילש) תדחולמ תינכט הרשכה *רסה םישבנא *"ע םג הטושפו הלקל תוכרעמה

 ל"ע תכרעמה לש דלמתמה הרופיש תא רשפאת םג איה .(ןיקת קלחב ותפלחהו םוגפה



 לש הדלות ויהיש םישדח םילודומ בוללשו ונשליתהש םלילודומ לש םקוליס

 ,רתול תוריהמ תויזכרמ דוביע תודיחל ומכ) תוירשפא תויגולונכט תולוחתפתה

 לדבעמ ,םירחא וא םיילזונ םישיבג לש םיחוטש םיגצ ,םייתרפס םיקסיד ואידיו

 היהי אל תוטדחתמ תויגולונכט ץומלאש הליחתכלמ ףואשל ל*חרכה .('וכו תולוק

 .הלוכ תכרעמה תפלחהב ךורכ

 לככ ,החיטבמ (טמ81) דואמ לודג הדימ הנקב םיבלושמ םללגעמ לש היגולונכטה

 תת .תיסחל ךומנ ריחמבו ההובג המרב תולרלודומ לש תורטמה תגשה תא ,הארנה

 ןבומו דחא בבש לע לאדוב "הקוצ*" היהת (המלש תכרעמ אל םא) המלש תכרעמ

 לארשיל שי םולכ רבכ .תיסחי םלכומנ םליריחמל עיגהל ןתינ לינומה רוצייבש

 הלאכ םילגעמ חותיפ לש המישמה םע דדומתהל תלגוסמה תיתיישעתו תירקחמ תלוכל

 .םרוצילו

 :תואבה תונוכתה לש ןבוליש לע םג שגד םישל שי הדובעה תנחת ןונכתב

 .םלהובג הלצמינא תלוכיו היצולוזר - הגוצתה ביט .א

 לש םהיכרצלו םתלכיל םימאתומה הנוכמ-סדא (1א1ממַעַַסמ5פ) קשלמ "עצמא .ב

 .םידמולה

 תותשר לש הרוטקטיכרא

 םשל .תינכתה לש היתורטמ תגשהל תינויח הניה תומרה לכב הליעיו הבוט תרושקת

 : תירשפא תנוכתמל המגוד ונלה ןלהלש הנבמה .תיכרריה תשרכ התונבל רשפא ךכ

 ןיב הריחב ול רשפאלו הרומה ?"ע תטלשנ תויהל הרומא וז תשר :התיכ תשר .א

 לע טולשלו הקפל הרומל רשפאת אלה .תוביסנל םאתהב תונוש תויצרוגיפנוק

 השיג דלמלתה ןמ עונמל לכוי הרומ :המגודל .דלמלתה לש הדובעה תדמע

 וירכח םע תרושקת ונממ עונמל ןיפוליחל וא ("רועלש"ל וא) תמיוסמ תינכתל

 :הנלתב ךלהמב התיכל



 .תלמוקמ תשר ךותב הדובעה תונחת לכ תא רושקל הרומא וז :רפס תיב תשר .ב

 תיב תשרל השיג היהת התיכה תשרב רבכ תורושקה םידימלתה לש הדובעה תונחתל

 תומושר לוהינ רשפאת רפסה תיב תשר .הרומה לש הדובעה תנחת תועצמאב רפסה

 רגאמב ויהיש םינותנ יסיסבו תורוקמ ,תוידומיל תולנכתל השיג ,םיגשיה

 .תורחא תומוד תורטמל ןכו רפסה תיב לש יזכרמ

 לכמ תילמיסקמ תרושקת חיטבהל היהת וז תשר לש התרטמ :תלדסומ ןיב תשר .ג

 םלרומ ןיבו ךוניחה תויושרל םירומ ןיב ,םמצע ןיבל םירומ ןיב םיגוסה

 ,םינותנ יסיסבל תרושקת ןכו יכוניחו לדומיל רקחמב םיקסועה םירקוחו

 .'וכו הארוה לזכרמל

 תורחאו ורכזוהש ולא ,תושלרדל המאתהב התפל של וללה תותשרה ןמ תחא לכ תא

 וילא סחייתהל שיש בושח םרוג .תכרעמה חותיפו ןונכת ךלהמב יאדוב ולעיש

 תוצופנה תותשרה תיברמל .הליצמרופנלאה לש רוגלשה תוריהמ וניה חותיפה ךלהמב

 תיפרגה היצמרופנלאה תומכ תא תוליבגמה תוכומנ רוגיש תולוריהמ שי םויכ

 תויוריהמ :תרושקתה תותשר לש ילמיטפוא ןוזיאל ףואשל שי .ןהב רגשל ןתינש

 תוכומנ תויורלהמו רפסה יתב לש תוימינפה תולטרפה תותשרב תוהובג תרושקת

 ןונכתש יאנתכ עובקל שי ,ךדלאמ .תירוביצה תשרה תועצמאב תרבוע תרושקתה רשאכ

 שרדנה לככ תוהובג רוגיש תוריהמל רבעמ רשפאל ידכ ויד שימג היהל* תותשרה

 .ןטקת תויטנבלרה תולגולונכטה תולע רשאכ

 ירגאמל תרקובמ השיג תולרוביצ תותשרל תורבחתה לד* לע  תשרה רשפאת ,ףסונב

 תודסומ ימוהתל ץוחמ םג תשרה לא הדובע תודמע רוביחו תומרה לכמ עדימה

 .ךוניחה

 עדימ ירגאמ

 עדימ ירגאמ לש םתמקה תא םינותנ ירגאמ לש היגולונכטה תרשפאמ םויכ רבכ

 לש ותמישמ .הפילשו דוביע ,הנסחא תולועפ לש דואמ ריהמ עוציב ךות םייקנע

 םילודג הליצמרופניא ירגאמ תונבל ךכיפל היהת הז םוחת לע דקפויש תווצה



 היצמרופניא לכו ל?ללכ עדל ,השדחה תכרעמה לש םידומללה תוינכת תא וללכלש

 תא ליכיש םינותנ קנב םיקהל שי הלאל ףסונב .הארוהה תכרעמל העיגנ םע תרחא

 לש תורחאה תויצקיפיצפסהו הנכתה ילכ ומכ תינכתה לע הנלמזה היצמרופניאה לכ

 לש  הלעפהו חותיפ ,ןונכתב םיברועמה םימרוגה לכ | תלעותל | תכרעמה

 .תכרעמה

 ךותבש ךכ לע עיבצמ תויטנגלטנלא עדי(-תוססובמ) תוכרעמ לש ןתוחתפתה בצק

 הז בוליש .השדחה תכרעמה תינכתב ןבלשל היהי ןתיב םינש רשע דע שמח לש הפוקת

 תולאש לואשל דלמלת לכ לכוי זא .תיתימא תילאירוטויט המרל תכרעמה תא איבי

 .הדובעה תנחת לומ ותבשב תולדילמ תובושת לבקלו ישפוח ןפואב

 תויהל הכירצ ,ליעל ונלוצש ,תוינויחה תולגולונכטה ןמ תחא לכש השלרדל רבעמ

 ףותישל רתוי תיטירקה השירדה תדמוע ,םיחמומ לש דחוימ תווצ ידיב תדקפומ

 אצוי לעופ הנלה וז תולטלרק .עוציבהו ןונכתה תומר לכב םיקודה םואתו הלועפ

 תויגולונכטה ןיב הבר הפיפחב םיכורכ המושייו תכרעמה חתותיפש הדבועה ןמ

 .(הנכתהו הרמחה תומר ןליב רקלעב) תולנויחה

 תינכתה עוציבמ םינושה םירזגלמל םייופצה תונורתיה .9

 יתלבו למואתפ לוניש לכ .יזכרמ לימואל "דסומ" ה לארשיב ךוניחה תכרעמ

 תת הרובס ,ןכל .לארשיב יתרבחה הנכמה תא עזעזלו התוליעפ תא שבשל לוכי ריהז

 תוידוסיב תעצומה תימואלה תינכתה תא תונבל שיש בושקתה תויגולונכטל הדעוה

 תדמתמ הניחב ךות רפסה יתבל תושדחה הארוהה תוכרעמ תא סינכהלו תונדפקבו

 הנעת איהש הזכ ןפואב תינכתה תא עצבל שי ,ןכ ומכ .בולישה תואצות לש הריהזו

 תלעותה םומיסקמ תא םהל עיצתו הב םיברועמ ויהיש םיפוגה לכ לש םיכרצל

 .תירשפאה
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 המושייב םיברועמ ולהלש םלמרוגה לכ וקלפילש תלעותהו תונורתיה רואית ,ןלהל

 .תעצומה תינכתה לש

 התוללכב תילארשלה הרבחה

 לש התפיאשב רישי ןפואב ךומתת םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפל תינכתה

 התושרל דימעתו ההובג היגולונכט לש הרבחכ תתפתהלו ךישמהל לארשלי תנידמ

 :תואבה תורטמה תגשהל רתול םיבוט םילכ

 םיימואלה םיבאשמה תא תיבטימ הרוצב תלצנמה תיביטקפאו הליעי ךוניח תכרעמ .א

 .ךוניחל םינפומה

 .טרפב בושקתה תויגולונכטבו ללכב עדמב רוביצה לש הנבהו תועדומ ,תוחיתפ .ב

 םתדובעב בושקת י*לכ לש לכשומ םושלייל ךוניחה תכרעמ ל"רגוב לש הנכה .ג

 .םתיבבו

 לעצמאב םישמתשמה םיינכט םלדבועו םיסדנהמ ,םינעדמ לש בחר רגאמ תריצי .ד

 .בושקת

 םלדומלל :דומילה למוחת לכב ,םידמולה תושרל רתויב בחר עד* סיסב תדמעה .ה

 .םייגולונכטו םייעדמ ,םייתריצ* ,םיינאמוה

 ,עדימ יסיסבו תורוקמב שופיח ,ימצע דומיל לש םילגרהו תוקינכט תיינקה .ו

 .תונקסמ תקסהו יוסינ

 הכרדהב םחופיטו םדודיע ,דאמ ריעצ ליגב תונורשכ יוהיזבו רותיאב עויס .ז

 .תמאתומו תישיא

 הקיבדהל םללוכי טלטעמ קרו ליטמרד בצקב הלדג תינרדומה הרבחב עדיה תומכ

 הארוה .ןיסולכואה ברקב עד* רעפ תרצו* וז הדבוע .םימליקה םילכה תועצמאב

 עייסת איה .וז תילילש תוחתפתה הנשתו רוצעת םיבכשחמ תורזענ תוכרעמ תועצמאב

 תוחוכב בושחל םתלכי תא הפטתו עדיה רעפ תא לטבל וליפא וא םצמצל םלישנאל

 ;םמצע
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 ךוניחה תויושר

 תויושרל עייסת םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ םושילו חותיפל תעצומה תינכתה

 :ןהינפב תודמועה תולרקיעה תויעבב רתול הלודג החלצהב דדומתהל ךוניחה

 האצוהב האוגה לודיגה םוצמצ םשל דימלת תעשל הרישיה האצוהה תנטקה .א

 .הרופיש ףאו ךוניחה תוכלא תרימש ךות ,ךונליחל תימואלה

 הקיטמתמו הקיסיפ) םיקיודמ םלעדמל םירומב רומחה רוסחמה לע תורבגתה .ב

 .(רקיעב

 .הארוהה תוטלשבו םידמלנה םינכתב םילונלש לש רקוכמו רלהמ םושיי .ג

 רפסה יתב תויצרטסינימדא לש ליעי לוה*נל ,תובשחוממ לוהלנ תוכרעמ תלעפה .ד

 .('וכו שוכרו שכר ,םיפסכ ,םידומיל תולנכת)

 .ךוניחה תכרעמ *ביכרמ ןיב היצמרופניא תמרזהל תשר תריצי .ה

 תוכרעמ לע עדיה תיינקה תוברל ,יכונלחה לגסהו םירומ לש ןוכדעו הכרדה .ו

 .ךוניחה לגסל בושקת

 תוכרעמה תועצמאב הארוהה תולעש חיטבהל םיננכתמה תא םיבילחמ ונמנש םיכרצה

 לש תדמתמה תוחתפתהה .םויכ הארוהה לש התולעמ תוחפ הרקי הליהת תוטדחה

 םירשפאמ הנכתהו דויצה *רלחמ לש תיבקע הדיריב הוולמה בושקתה תויגולונכט

 .וז הרטמ תגשה

 לע לקיו דלמתמ ןפואב ןרופישו ןתבכחרה תא רשפאי תוכרעמה לש ל*רלודומה ןונכתה

 .הלוזהו תפטושה ןתקוזהת תא ךוניחה תויושר

 יעצמא תלעפהב םירומה לש טעומה ןויסנהו עדיה רסוח לע רשגל ךרוצ היהי

 ילכו ם*רומה תרשכהו דומילל םייונב תונורתפ לולכי תוכרעמה ןונכת .בושקתה

 םידומילה תוינכת תא ןיכהל םירומל ועייסלש בשחמ ירזענ םיללכושמ רזע

 .םינחבמהו םירועשה



 ו ברו ית בש
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 טרפב תילארשיה הרבחהו ללכב תיברעמה הרבחה הסנתמ םהב םלריהמה םייונלשה

 םידומילה תוינכת תא םלאתהל עובקה ךרוצה ינפב ךוניחה תכרעמ תא םידימעמ

 תילמלסקמ הדלמב תושלמג ןכל הנייהת תושדחה הארוהה תוכרעמ .תונתסטמה תושירדל

 דומעת אל הזכ ןפואב .םידומילה תוינכתב תולת לא "לדכ דע וליפא ,וז הנליחבמ

 ,םיאשונ לש םייונלשב ךרוצ ררועתי רשאכ םידחולמ סיישק לגנפב ךונלחה תכרעמ

 .'וכו תולגוגדפ תוסיש

 םינמולמ םלרומב רימחמו ךלוהה רוסחמב רופיש יופצ אלש םידלעמ םינמיסה לכ

 אובי וז הליעבל תונורתפה דחא .בורקה דיתעב םיקייודמה םיעדמה תועוצקמל

 הסיפת יפ לע ונביי רשא "םיבשחמ תרזעב הארוהל" תוננכותמה תוכרעמה תועצמאב

 םינמולמ םירומל םג הנרשפאתש תוכרעמ ,ירק ,ןמצע ינפב תודמועה תוכרעמ לש

 .הלאכ םיסרוק החלצהב ריבעהלו חקפל ,להנל ,וללה תועוצקמב תוחפ

 תמלרז רופישכ ךוניחה דרשמ לש ךלוהו לדגה ךרוצל תקפסמ הבושת עיצת תינכתה

 לודיגה עקר לע תאזו וילא ןהמו ךוניחה תכרעמ יביכרמ ךותב היצמרופניאה

 לכשומ ןוגכת ךות ,ןאכ .ךוניחה תכרעמ לש התובכרומב לודיגהו דלמתמה לתומכה

 תוכרעמ וקפסי ,ךוניחה תכרעמ תושרל דומעלש רידאה בושחמה חכ לש ליעי לוצינל

 לכ לע יתימא טעמכ ןמזב רזוח ןוזלהו עדימ ךובלחה תויושרל תושדחה הארוהה

 הלצמרופנלא לש הריהמו הלוז ,הליעי הצפה םג ורשפאיו רפסה לתב תויוליעפ

 .(םיינורטקלא תע יבתכו םיניטילוב תרוצב לשמל ומכ) רפסה יתבל

 םיכנחמו םירומ

 ךכ ?"ע גשות וז הרטמ .םתדובע יאנתב יתועמשמ רופיש םירומל עיצת תינכתה

 :ומרתי הלעוציבו תכרעמה ןונכתש

 .םירומה לש תיעוצקמה םתרקויו יתרבחה םדמעמ םודיקל .א

 .םיתימע םירומ ןיב תיעוצקמה תרושקתה רופישל .ב
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 .תוכרעמה םושללל תשרדנה תונבמוימה לש הטושפו הלק השיכרל .ג

 .םלרומה לש תיתריצלה תוללעפה דודיעל .ד

 ז ע לש םינקיטרואיתה ילודגמ ,ה'גאלפ רמוא הארוהה עוצקמ לש ותרקויב הכיעדה ל

 4:םיאבה םירבדה תא ןורחאה רודב ךוניחה

 הרקוי התוא אלה הרומה רסחש המ

 ללעב  םינהבנ | הנממש | תילאוטקלטניא
 הצוענ ךכל הביסה .םירחא תועוצקמ
 .תוביסנ לש ידמל דירטמו רידנ בולישב
 ךכב תאז ריבסהל ןתינ רבד לש ורקיעב
 ל"ע אל בשחנ וננלא רפסה תיבב הרומהש

 ומצע *"ע אל םג רתול עורגש המו םירחא
 לש  הלופכה  טבמה תדוקנמ החמומל
 תאז םוקמב ,תיעדמ תויתריציו תוקינכט
 רסממ תכרעמ רשאמ רתו* אלל בשחנ אוה
 ודי גשיהב השעמל אוהש עד* ןמ תרבעהל
 .ונתאמ דחא לכ לש

 קוזיח *"ע םירומה לש קחשנה יעוצקמהו יתרבחה םדמעמ תא םקשת תעצומה תינכתה

 תא הנררהחשת םיבשחמ תרזעב הארוהה תוכרעמ .םייכוניחה םיכילהתב ליעפה םדיקפת

 ןוניש ידיקפת לשמל תללוכה תיתרגשה םתדובע לש רכינ קלח עוציבמ םירומה

 היצרטסינימדא לדלקפת ,םידלמלת לגשה םושירו בקעמ ,תוניחב ןוקית ,לוגרתו

 סלשו ריהמ רזוח ןוזיה ןתמ ךות ,הלודג תוליעיב הלא תומישמ הנעצבת ןה .'וכו

 תא הנגצת תוכרעמה .םויכ הרומה תושרל דמועה הזמ התכב שחרתמה לע רתול

 ךכ תובקעב וכזי םירומה .רתויב תשרופמהו הרורבה הרוצב תשרדנה הלצמרופניאה

 ןתמ י"ע םידימלתה םע רתו* בורק רשק םויקל לצוניש רתוי בר יונפ ןמזב

 .םהלגשה תא ריבגהל םהל ועייסיש הכרדהו הייחנה ,ץועיי

 םימוסרפלו היצמרופנלא ירגאמל הלק השלג םלרומל רשפאתש תרושקת תכרעמ לולכת

 ולכוי ךכ ,'וכו םיידסומ-ןיב םינלטילוב ,ינורטקלא ראדב שומיש ,םיליעוצקמ

 לוצינו שומיש ללוכ) םינוש םייגוגדפ םיאשונב ץועיי תולקב לבקל םירומ

 .(ןמצע תושדחה תוכרעמה
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 תרזעב םידומיל תוינכת תביתכב רתויב ליעפ דיקפת תחקל םלרומל רשפאת תינכתה

 ןיב תוריהמב ןציפהלו ,(םידומיל תוינכת תנכהל תודמע) םימלאתמ םילכ

 .םהיתימע

 םידימלת

 לש הלודגה םתחלצהל ףוקזל ןתינ הדימלהו הארוהה תוכלאב הקיחשה ןמ םיוסמ קלח

 וז הדבוע . םידימלתה לש יונפה םנמז לע תורחתב "םילנורטקלאה" רודיבה לעצמא

 ןהב ,תומכחותמה רודיבה תוקינכטב דאמ הריהמ תליגולונכט תומדקתהמ תעבוב

 .םירידא םיבאשמו םילמוחת-כר םיצמאמ םיעקשומ

 םידליל עיצת רשא הרלשע תיבשחמ הביבסל "התיכ"ה תא ךופהת תעצומה תינכתה

 : הבהמ םגו ל*עומ םג אהיש דומיל םידמולה

 לש תירוטומה תלוכלהו םליורלגה הנבמ םע תלילוכמ היהת תכרעמה .א

 היזלולט ,עבצ תולקמ םע בטלה םילעופ םינטק םידלי :המגודל .הב םישמתשמה

 םירפס וא תונטק תויתוא םע אקוד ואלו עוצעצ תובכרו תובוב ,תינועבצ

 אסיג דחמ הסג הקיפרג םיעיצמ ,םלמליקה םיבשחמה םיברמ ,תאז תורמל .םיבע

 .אסלג ךדיאמ תונדועמו תונטק תויתואו

 תרושקת םילקל םלדליל רשפאתו תיעבט הפש "*"ע תלעפומ הלהת תכרעמה .ב

 .םה םתפשב תוינכת רוצילו

 ךכ לכ ינייפואה "תמ ןמז" ילב) דאמ ריהמ הבוגת ןמז תלעב היהת תכרעמה .ג

 דאמ תעגופ בשחמה תבוגתל הנתמההש דמלמ ןויסנה .(םולכ תוצופנה תוכרעמל

 .םידל* לש זוכירה רשוכב

 םיללעפ ולהי םלדלמלתהש ךכ תיבלטקארטניא הלהת תכרעמה תועצמאב הדימל .ד

 ןיבל דימלתה ןיב חיש-וד היה* הדימלה ךילהת .םייבלספ םיפוצ אלו ךילהתב

 רבדהש יפכ בשחמה ןיבל דימלתה ןיב אלו רועלשה תא דביעו ןיכהש "הרומה"

 .םויכ שחרתמ



 ליבות ךכבו רועלשה ןכותו בצק לע הטילש דימלתל הנקת תכרעמה .ה

 .תלוכיל תמאתומה תישלא תומדקתהלו הדימלה ךילהת לש היצזילאודיודניאל

 ללב רתויב ההובג םלגשה תמרל עיגהל וז ךרדב ולכוי םירשכומ םלידימלת

 .המלש התיכ לש תעצוממה המרב ,םויה הרוק רבדהש יפכ ,םילולת תויהל

 תנווכמו םתמרל המיאתמה המילשמ הכרדה לבקל ולכו* םישקתמה םידימלת

 .םיקיפסמ םלגשלהל םאיבהל

 הופיט ,ירק ,םידלמלתב םייביטינגוקה םירושכה חופיטל ליבות תכרעמה

 .ןרשקהב הרישל תולת אלל תולעב רותפלו בושחל תלוכיה

 טרפפ לש ורפס 'ר) "םיריעז ךוניה תומלוע" לש םתריצל תא רשפאת תכרעמה

 תויורשפא לש בחר ןווגמ ךותב רוקחלו קחשל םידלימלת ולכול םהב ("חמ-תרעס"

 .וקסעל וב אשונה יבגל םהלש היצלאוטניאה חופיטו הקמעהה תלוכל תינב ךות

 .בוטקתה תויגולונכט לש ןושאר ילכמ הרכהו תועדומ םידמולל קינעת תינכתה

 .רתוי םינווגמ תועוצקמלו םידיקפתל םתרשכה סיסב קזחתי ךכ י"ע

 ללארשלה קשמה

 ,קשמה למרוג לכ לע תלבוקמה המגמב בטיה בלתש* אלמה הפקלהב תינכתה עוציב

 ףונמכ ,לארשל לש היגולונכטהו עדיה תוריתע היתוישעת תא ססבלו קזחל ,ביחרהל

 ואוב* וז המגמל תינכתה לש תויופצה היתומורת .תילכלכ תואמצע תגשהל לרקיע

 :םיאבה םיגשהב יוטיב ידיל

 סיסבכ ,תוליעפ למוחתכו םדא חכב ימוקמה פ"ומה תיתשת לש תיתועמשמ הבחרה .ִא

 .תושדח תולשעת לש ןתריציל

 .הדמתהב חתפתמה ידמל לודג למוקמ קוש לש ויכרצ קופיס

 .תוירקיע תוכרעמ תת וא תומלש תוכרעמ לש דואמ םיבוט אוצי ייוכיס

 םלמכחותמ (1?5א-0"ע8) יאוול ירצומ הברה לש הרוצב החוטב "תרשרש תבוגת"

 .ץוח יקוושלו ?מוקמה קושל םכרד תא ואצמיש



 ,ןורחאה רושעב חותיפו רקחמב תיתלשממה הכימתה תוינידמ לש חלצומה ןויסנה

 תמדקתמה הישעתה לש התונעשלה תא קימעהל תשקבמה השלגה לש התולאדכ לע דמלמ

 תוכרעמ חותיפל תינכתה תועצמאב פ"ומה תיתשת תבחרה .למוקמ פ"ומ לע לארשיב

 פ"ומ לרפ םירצומה לש לסחיה םקלה תא קפס אלל לידגת םיבשחמ תורזענ הארוה

 תורחתה רשוכ קוזיח - רבדה שוריפ .תילארשיה הישעתה לש םירצומה לסב לימוקמ

 .םרוצלל תולעב ףסומה ךרעה תלדגהו הלא םלירצומ לש

 ןתינ הז קוש לש ולדוג לע .ימוקמה קושה וניה תינכתה ל?רצומל ידילמה קושה

 תודבעמב לארשיב רפסה יתב לכ תא דייצל ךוניחה דרשמ לש ותינכת ףקיהמ דומעל

 לנפל לחה | העוצלבש ,וז | תינכת | תמלשהל היופצה | האצוהה | .םיבשחמ

 הפסנ האר) 1988 תנשל דע ,בוריקב רלוד ןוילמ 300-ל עיגהל הרומא ,םייתנשכ

 תולה תילמינימ הכרעה לאכ הז םוכסל סחיתהל שי הדעוה תת תעדל .(4 'סמ

 בשחמה ?אשונב םידלמלתל סיסב עדי תקנעהל הרקיעב תנווכמ ךונלחה דרשמ תינכתש

 ךכיפל .השדח הארוה תטיש לש הזכרמל בשחמה תכיפהל אלו (00%2078₪8-1.178840צ)

 ןפואב רפשל תלגוסמ אהת רשא תכרעמ ךוניחה דרשמל עצות םאש הדעוה תת הרובס

 תוליולעה לש תיתועמשמ הנטקה ךותו םלאשונה לכב הארוהה תויוכלא תא ל?נכפהמ

 תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפל תינכתה לרצומלש קפס ןיא לזא ,ךורא חווטל

 הרובס הדעוה תת ,וזמ הרתי .ופקיהב דואמ לודג למוקמ קוש לופצ םיבשחמ

 ךלי קרש ענמנ יתלב ךילהת הניה הארוהב תומדקתמ תויגולונכט בולישל המגמהש

 תונורתפ עיצהל תלגוסמ אהת אל תילארשיה הישעתה םא .תובורקה םינשב רבגיו

 לכ לע ץוח תורוקממ םתוא אבייל לארשיב ךוניחה תכרעמ ץלאת וז המגמל םיימוקמ

 ,דואמ ינויח ,ךכיפל .תוידוחי?ה היתושירדל םתמאתהבו םתבסהב םיכורכה םיישקה

 ףתושכ תינכתה םושליו חותיפב הליהתכלמ בלתשת ךוניחה תכרעמש ,הדעוה תת תעדל

 תכרעמ ןיב םלמ?יקה ןילמוגה יסחי לש תנוכתמ התואב "םכחו לודג" ןכרצכו

 .לארשיב תינוחטבה הישעתה ןיבו ןוחסבה



 ירקסב וקדבנ תובשחוממ הארוה תוכרעמל יופצהו םילקה למלועה קושה לש וידמימ

 ינויליבל םיעלגמה םייקנע םינדמוא לע םיעיבצמ םלירקסה הלכו .םיבר קוש

 תוגציימ תוכרעהכ הדעוה תת הרחב הלא ןיבמ .תובורקה םינשב רבכ הנשל םירלוד

 היגולונכטו עדמל הטמה להנמ ,(התצאטת אטזאמפ ) דמלמ רותרא לש םיכמסמה תא

 ך.ם.ם. - 1808א0000108 תעה בתכ לשו ב"הרא תלשממ לש ךונלחה תקלחמב ךוניתב

 תנשב היהת דמלמ ךמסמ יפ לע .(5 'סמ הפסנ האר) ₪08120א5 1א עס ז0א

 לעהו םיידוסיה) רפסה יתבב םיבשחמ לש םבולישל תימואלה האצוהה 0

 7.8.8. לש קושה רקחמ יפ לעו הנשל רלוד ןויליב 4.6-כ ב"הראב (םילדוסי

 לארשל תנידמ םאש קפס ןיא .רלוד ןויליב 3.6-ל 1988 תנשב וז האצוה עיגת

 תויהד אלל "םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ" הותיפל תעצומה תינכתה תא עצבת

 רשא ,תיתועמשמ תיגולונכט המדקלמ תילארשיה היישעתה המצעל הנקת ,תורתוימ

 יבגל ןה ,תורחא תוצראב םלמוד םיקוושמו הז קושמ יניצר התנ שובכל הל רשפאת

 המדקלמה המולג היהת ןהב םגש תומיוסמ תוכרעמ-תת יבגל ןהו תומלש תוכרעמ

 .תיגולונכטה

 לארשי לש תלמואל תינכת - םיכשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפ .0

 לדוהיה םעהו לארשי תנלדמ לדיבש הנימאמ בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 לש לדוחייו ינשדח ,ירוקמ תותיפל םישורדה םיעצמאהו םילכה לכ םילוצמ

 פ"ומ ;תימנידו תמדקתמ עדל תריתע היישעת :"םיבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ"

 עדמה ימותתב ןה ןיטינומ תלעבו הקזח למדקא רקחמ תייליהק ;התפתמ יתיישעת

 לש הלעמב ןושארה ומוקמ - הלא לכ לעמו ךונלחה תורות םוחתב ןהו היגולונכסהו

 וללה םימרוגה לכ ןיב םאותמו קודה הלועפ ףותיש .תידוהיה תרוסמב דומילה

 תא ךופהל תונמדזהה תא תילארשיה הישעתל קינעת לארשי תלשממ לש האלמ הכימתב

 וליפאו למואל הדימ הנקב הליבומ הישעתל םיבשחמ תרזענ הארוהל תויגולונכטה

 :למלוע הדימ הנקב



 יושב

 נב יוטכהקסעב קלה לכ כ
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 לש תותלפה תמישמ תא ץמאל ,אופיא ,העיצמ בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 םוחתב לארשי לש "תימואל תינכת"כ "םלבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ"

 .בושקתה תולגולונכט

 .תינכתה לש העוציבל םיכרד הדעוה תת העיצמ ךמסמה ךשמהב

 תלנכתה םושיל* .1

 :הצללממ בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת

 ,קימעהל ,ןנכתל הנייהת תווצה תומלשמ .תינכתל "ןונכת תווצ" םלקת הלשממה .א

 םילהנ ,ןוגרא יסופד ,תטרופמ ביצקת תעצה עלצהלו תינכתה תא ססבלו טרפל

 .העוציבל הלועפ יכרדו

 תינכת"כ תינכתה לע הלשממה זירכת "ןונכתה תווצ" ךמסמ רושיא ירחא .ב

 תלהנמ'" תא םיקתו בושקתה תויגולונכט םוחתב לארשי תנידמ לש "תלימואל

 תווצ" ל"ע 'א בלשב טרופתש לפכ ,תינכתה עוציב לע דקפות רשא "תינכתה

 :"ןונכתה

 ןונכתה תווצ

 :הנייהת ןונכתה תווצ לש ויתומישמ

 .העוציבב םיכורכה םינוכלסהו תינכתה לש תילכלכה התונכתיה תכרעה .א

 .ךוניחה תכרעמ לש םיכרצה סוסיבו טוריפ .ב

 ךות תינכתה עוציבל םישורדה עדלה לדקומו תויגולונכטה לש רורב יוהיז .ג

 .ףסונ חותלפ םינועטה הלאו םימייקה הלא רותיא
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 .רקחמה ינוכמו תואטיסרבלנואב תושורדה רקחמה תולנכת טוריפ .ד

 .יתיילשעתה פ"ומה ךרעמב תושורדה חותיפה תוינכת סוריפ .ה

 רקחמה תכרעמב ,ךוניחה תכרעמב תינכתה עוצלבל םישורדה םיבאשמה יוהיז .ו

 .הלשעתבו למדקאה

 .תללוכ בא-תינכתל פ"ומה תוינכת בוליש .ז

 תויוכמס ,תויופיפכ וכותב לולכיש ,ינוגרא הוותמו תוטיש ,םילהנ תנכה .ח

 | ."תינכתה תלהנמ" תוירחאו

 .תינכתה עוציבל םלשורדה םיביצקתל םיירשפאה תורוקמה לכ לוהיז .ט

 הישעתה "מרוג לש םתופתתשה דודלע םשל םיצירמתו תולקהל תועצה תנכה .י

 .תינכתב

 רושלאל ותשגה תארקל (םינש שמח דע עברא) יתנש-בר ביצקת תעצה תנכה.אלי

 .הלשממה

 תווצ לש ולדיב תימואלה תינכתה לש ןונבכתה תמלשמ תא דיקפהל הצילממ הדעוה תת

 םלשורדה םינושה םלמוחתב אכמס ינב םיחמומ 6-7:כ םהמ ,םישנא 10-כ הנמיש

 ,םיבשחמ תרושקת ,הרמח תסדנה ,הנכת תסדנה ,הארוהה תרות :תינכתה עוציבל

 .תוינכת לוהינו עדלמ לרגאמ

 ונעי* רשא רתויב םלבוטה םישנאה תא המקהה תווצל סילגל שיש הרובס הדעוה תת

 ולאשויש םיחמומ) תינוגראה םתוכייתשה לבגל שארמ תורמסמ עובקל ל"לבמ רגתאל

 תורבח םע םימלאתמ םיזוח תועצמאב הלשעתהמ וא הלמדקאה ןמ ,הנידמה תורשמ

 תא הווהת ןונכתה תצובקש שארמ עובקל הדעוה תת הצללממ ךכל ףסונב .(םאה

 עוציב לע דקפות רשא (ןלהל האר) "תינכתה תלהנמ" םקות וביבסש ויערגה

 ףסונבו רתוי ההובג היצביטומ ךותמ ולעפי םלבנכתמהש יופצ הז ןפואב .תינכתה

 .רתול קלחו רתו* ריהמ חותיפה בלשל רבעמה היהי ךכל



 ,עדמה רש ידיב היהת תינכתה ןונכתל תווצה תמקהל תולרחאהש הצילממ הדעוה תחת

 תולרחא דיקפהל :.הלשממה הלוכי ןיפוליהל .םהינבש ידיב וא ,ךונלחה רש לדיב וא

 .היגולונכטו עדמל טירשה תדעו לש הידיב וז

 .יוגיה תדעו תועצמאב ויהי המקההו ןונכתה תווצ תדובע לע הנווכההו חוקיפה

 לוגלהה תדעו תאילמ לרבח ןיבמ ורחבי וז לוגיה תדעו ירבחש הצילממ הדעוה תת

 .בושקתל

 וסכיש ('א בלש) ןונכתה תווצ תלועפל רלוד 500,000 תוצקהל הצילממ הדעוה תת

 רזע חכל הנשל רלוד 30,000-כו ,החמומל הנשל רלוד 50,000-כ) רכש תויולע

 האצוה ,ץועי* ,תועיסנ ,תרושקת ,רויד) תורחא תואצוה ןכו (ללהנמ וא ינכט

 .('וכו רואל

 תת תעדל .רשפאה לככ רצק תויהל ךירצ ןונכתה בלש עוצלבל הצקויש ןמזה קרפ

 לכבו ותמישמ תמלשהל םישדוח השש לש ןמז קרפ ןונכתה תווצל תוצקהל שי הדעוה

 .תחא הנשמ רתוי ךשמי אל הז בלשש עובקל שי הרקמ

 תינכתה תלהנמ

 .רשואתש יפכ תינכתה עוציבל הלשממה ינפב תלארחא היהת תינכתה תלהנמ

 חתותיפה תוינכת תא תוחנהלו טרפל ,ןנכתל הנליהת תינכתה תלהנמ לש היתומישמ

 תינכת תא עבקתש איה תינכתה תלהנמ .םיבשחמ תרזענ הארוהל תוכרעמה לש המקההו

 ןפוא םושב קוסעת אל תינכתה תלהנמ .העוציבל םלזוחב רשקתתו תטרופמה הדובעה

 םידעולמה תורגסמ וא םילכ םיקת אלו הנממ םיקלח וא תינכתה לש למצע עוציבב

 .ךכל
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 :ןנלה תלנכתה תלהנמל תוירשפאה ןוגראה תורוצ

 וא תושר ,הסרובב תורחסנ היתוינמש תירוביצ הרבה ,תידרשמ ןיב תיתלשממ הדעו

 .תיתלשממ הרבח

 התע רבכ עובקל הדעוה תת הצילממ ,תינכתה לש הפקלהו התובכרומ ,התובישח ללגב

 תולרחאו תויוכמס הלש תיתלשממ תושר לש תנוכתמב םקות "תינכתה תלהנמ" יכ

 .םירורבו םידח

 ולאל תומוד הנייהת היתויוכמסש "םילהנמ תצעומ" הלשממה הנמת תינכתה תלהנמל

 םירלכב םיגיצנמ בכרות םילהנמה תצעומ .תויתלשממ תורבחב םילהנמ תוצעומ לש

 רצוא ,רחסמו הישעת ,עדמ ,ךוניח :ומכ) םיעגונה הלשממה ידרשמ לש רתויב

 יגלצב ,ההובגה הלכשההו ימדקאה רקחמה יגיצנ ,םירומה ינוגרא גיצב ,(תרושקתו

 .רוביצ יגיצבו הישעתה

 לארחא הלהי תינכתה תלהנמ שאר .תינכתה תלהנמ שאר תא הנמת םילהנמה תצעומ

 לע םידקפומ ויהיש הלהנמה שארל םינשמ תועצמאב התלעפהלו הלהנמה לש התמקהל

 ,עדימ ירגאמ ,הרמח תסדנה ,הנכת תסדנה ,היגוגדפ ומכ םייפיצפסה םימוחתה

 םג ואשל הלהנמה שארל םינשמה .'וכו לטפשמ לוהינ ,ילכלכ לוהינ ,תרושקת

 .םכותבו םידרפנה םימוחתה ןיב תולועפהו תוינכתה לכ םואתל תוירחאב

 םיטקייורפ לוהינב חכומ ןויסנ לעב םדא רחבי הלהנמה שאר דיקפתלש יוארה ןמ

 תוכירצ ויתויוכמס .רשפאה לככ ההובג המרב יגולונכטו *עדמ עקר לעבו םילודג

 לע הטלילשו תויזוח תויורשקתהל עגונה לכב רקיעב רשפאה לככ תובחר תויהל

 .םיביצקת

 ןוילמ 1.5-כב הדעוה תת ל?"ע ךרעומ המצע תינכתה תלהנמ תלועפל שורדה ביצקתה

 .םינש שמח דע עברא לש הפוקתל הנשל רלוד
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 םיצוללאה תרגסמ

 והז .תינכתה עוציבל הצקויש ביצקתה לדוג לע םדקהב טילחהל יתלשממה גרדה לע

 בלצקתה לדוגל םאתהב הדובעה תוינכת תא תונבל תינכתה תלהנמ תא בילחיש ץוליא

 רשפאש תלמואלה האצוההש הרובס הדעוה תת .עוציבה תפוקת ינפ לע ותסירפלו

 לש הפוקת ינפ לע הסירפב רלוד ןוילמ 250-כ הלהת תינכתה עוציבל תוצקהל היהי

 .םינש שמח דע עברא

 ןוילמ 25 תוחפל לש רועשב היהת תינכתב הלשממה תופתתשהש הצללממ הדעוה תת

 :אבה חתפמה ?פל םינש עברא ךשמב הנשל רלוד

 רחסמה דרשמב ישארה ןעדמה תכשל י"ע םויכ ךמתנ לארשיב יתילשעתה פ"ומה .א

 הדיצמ העיקשמ הישעתה רשאכ) רלוד ןוילמ 50-כ לש יתנש םוכסב הילשעתהו

 תלגוסמ תוססובמ תוכרעה פ"ע .(1:1 לש תנוכתמב םיפסונ רלוד ןוילמ 50-כ

 פ"ומהש רבדה שורפ .בוריקב 30%-ב התוליעפ תא ביחרהל פ"ומה תיתשת

 רלוד ןוילמ 15 לש לתלשממ ןומלמב תופסונ תומלשמ טולקל לגוסמ יתיישעתה

 ישארה ןעדמה תכשל לש הכימתה תנוכתמ תא לנורקע ןפואב םלצמאמ םאו) הנשל

 .(הנשל רלוד ןוילמ 30-כ יתיישעתה פ"ומה לש תפסונה הקופתה אהת

 פ"ומה ןמ (םדא תונש סיסב לע) םירקוח 50-כ לש תופתתשה הפוצ הדעוה תת .ב

 הניה וז המרב סדא תנש לש תללוכה התולעש םיחינמ םא .תינכתב ימדקאה

 .הנשל רלוד ןוילמ 2.5 ךכ םשל ושרדיי יזא רלוד 50 ,000-כ

 םתבישלו םתיילעל איבתש וזכ הדימב ןינע ררועת תינכתהש הנימאמ הדעוה תת .ג

 םדא לכ לש תללוכה תיתנשה ותולע .םינעדמו םיסדנהמ 100 תוחפל לש הצרא

 .הנשל רלוד ןוילמ 6-כ וא תוחפל רלוד 60,000 לדכל עילגת הזכ

 .הנשל רלוד ןוילמ 1.5-כב ךרעומ תינכתה תלהנמ לש לועפתה ביצקת .ד

 דויצ) חותיפה תיתשת תמקהל 50%-כ דוע תותפל ףיסוהל שי הלא םימוכס לע .ה

 .('וכו םינבמ ,הדובע לחטש ,םינוש םיגוסמ םדקתמ
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 ללוניש "ל"ע שורדה ןומימה ןמ רכינ קלח גישהל הלשממה הלוכי הדעוה תת תעדל

 לאבצ לתלב ךוניחל ל"הצ ביצקת ןוגכ םילחכונה הליביצקתמ קלח לט דועיי

 האר) רפסה יתב בושחמל ךוניחה דרשמ ביצקת ,(הנשל רלוד ןוילמ 80-כב ךרעומה)

 דרשמב ישארה ןעדמה תכשל לש תושדח תוישעתב הכימתה יביצקת ,(4 'סמ חפסנ

 .דועו רחסמהו הלשעתה

 עוציב ךשמה ?דמימ לע תעצומה תינכתב בשחתהבו םדקהב טללחהל ה גרדה לע

 לש יעצבמ-םורטה בלשה ךשמב לארשיב רפסה לתב בושחמל ךונ?חה דרשמ לש תינכתה

 .םילבשחמ תורזענ הארוה תוכרעמ חותיפל תינכתה

 הכרדהל דויצ לש תמדקומ הנקתה ,לרק ,תלחכונה התנוכתמב תינכתה עוצליב ךשמהל

 :תונורתי רפסמ שי ,בשחמ תרזעב

 .בושחמה תויגולונכט םע הריהמ תורכהב וכזי רפסה יתב .א

 תא תסוול הלה* רשפא ךכ .ןטקי ,תוידילמ תואצות קיפהל תינכתה לע ץחלה .ב

 תומייקה תוכרעמה הנכופהת וב ןמזל תינכתה שומימ תא ןווכלו חותיפה יצמאמ

 .ןפילחהל חרכה הלהלו תונשטוימל

 עייסי לארשיב רפסה יתבב םיבשחמב בכחרנ הדימ הנקב שומלשמ רבטציש ןויסנה .ג

 .רתוי םיישעמו םיבוט תונורתפל ע*גהל םיננכתמל

 :םייתועמשמ תונורסח לנש םידמוע הלא תונורתלי דגנכ

 ךות אלילממ םפילחהל חרכה היהיש תוכרעמו תלתשת לע תיקנע תיפסכ האצוה .א

 .תיגולונכטה םתונשיתה ללגב תודחא םינש

 המצע םיאתהל (םייפסכ טיצחל בקע רקיעב) ץלאית תלנכתהש לניצר ששח .ב

 תולהל םוקמב ןהלש תבחרומ הרודהמ ןיעמל ךכ *"ע ךופהלו תומילקה תוכרעמל

 .ינשדחו ירוקמ ,לאמצע ןורתפ

 לככ ןתמלו ןסרל בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת הצילממ ליעל רומאה רואל

 תאז םע דח* .לארשיב רפסה יתב בושחמל תיחכונה תינכתה עוציב ךשמה תא רשפאה
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 הסכתש ךוניחה תכרעמל תלמואל תרושקת תשר תמקהב דימ ללחתהל הדעוה תת הצלילממ

 רמוח תשרה תועצמאב קפסי רשא יזכרמ עדימ קנב םע דח* רפסה יתב לכ תא

 ליכיו (םיבשחמ תועצמאב הארוהל םירושקה םלאשונב רקיעבו) םלל*גוגדפ םלאשונב

 לעוצקמ עדימ תצפהל םג שמשת תשרה .םירחבנ םלאשונב םלדומיל תולינכת םג

 םשל .(לשמל ךוניחה תויושר לש םיניטלובו ךוביחה םוחתמ תע יבתכ) ללהנימו

 דויצו בשחמ לש רפס תיב לכב הנקתה דדועל שי תשרה תונוכת לש ילמיסקמ טומימ

 הז בלש לש ותחלצהל לאנתכ .תינכתה תלהנמ לש היתויחנה יפ לע םימיאתמ טלפ

 יתב בושחמ לש השיגה לונלשל הטלחהב ןה אלמ ףתוש תולהל ךוניחה דרשמ בייח

 .עדימה קנבו תשרה תמקהב ןהו רפסה

 תוינידמ

 עוציבב םלאבה תולנידמה לוק תא ץמאל הצללממ בושקתה תולגולונכטל הדעוה תת

 :םיבשחמ תרזעב הארוהל תוכרעמ חותיפל תינכתה

 .םיילארשיה פ"ומה יבאשמ לש םיילמיסקמ לוצינו בוללשל רותחת תלנכתה .א

 ודדועלש םיצלרמתו תולקה לש הרוש לע שארמ טילחהל שי וז הרטמ שומימ םטל

 תולקה ומכ) תינכתל םתלוכי אולמ תא םותרל היישעתה למרוג תא רקיעב

 .('וכו ףדעומ דמעמ ןתמ ,יוסמב

 וא האלמ הכימת לכקי (םיימדקאה תודסומב עצובי ובור רשא) יסיסבה רקחמה .ב

 תעדל שי (יתילשעתה פ"ומה ל"ע עצובי ובור רשא) חותיפה בלשב .האלמ טעמכ

 .ךומנ ןוכיס םע הלאכו הובג ןוכיס םע םימוהת ןיב ןיחבהל הדעוה תת

 לע הלעי אלש רועישב םינורחאבו 60% תוחפל לש רועישב ךומתל שי םינושטארב

 םחותיפב ןלא רשאו םימייק םיביכר ףילחהל םלדעולמה םיביכר חותילפב .%

 .תילמינימ תיפסכ הכלמת עיצהל שי ,ישממ ןוכיס
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 םלפיקע םיגשה לש ילמיסקמ לוצינ תושעל תימוקמה היישעתל רשפאת תינכתה

 לש התוחתפתה דודיע לשמל ומכ) תינכתה עוצלב ךלהמב וגשולש (1?5א-0עע5)

 תואצות תצפה תא חתלטבהל של ךכ םשל .(התוללכב תלמוקמה הנכותה תיישעת

 תלעות ןהמ קיפהל םייושעה תילארשיה היישעתב םלמרוגה לכל חותיפהו רקחמה

 עובקל שי 50%-מ הובגה רועשב פ"ומב הכלמתה ה*להת וב הרקמ לכב .תלידיימ

 .תנגוה הרומת תלכק ךות תואצותה תא ריבעהל בייח הלהי עצבמה םרוגהש

 לש רועישב ןמומיש רקחמ לכ וא למדקאה רקחמה תואצותש עובקל שי ףסונב

 .ללכה תלחנ ויה*ל %

 רגתאכ הגיצהלו תרושקתה ל*עצמאב רתויב בחרנ לוסיכ תינכתל קינעהל שי

 תינכתב םינוש םימזיי לשו רוביצה לש ןינעה תא ריבגהל ידכ ,שדח ינויצ

 תוצופתה ידוהי ןיבמ םיבושח תועוצקמ ילעבו םיחמומ לא עיגהל לדכ רקיעבו

 .תערכמ תויהל היושע ,שממתת םא ,תינכתה םודלקל םתמורתש
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 תרושקתה רש

 לא
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 חותיפהו עדמה רש

 םילשורי

 בוטקתל יוגה תדעו - לונימ בתכ : ןודנה

 םיגסתמ םכגה 3.1.83 סוימ היגולונכטלו עדמל םירשה תדעו תטלחה תובקעב

 .בוטקתה תיגולו;כט חותיפל יוגיה תדעו תאילמב םירבחכ

 ךכ םשל .בוטקת יאשונב הלסמסַה תוינידמל תונורקע עיצהל הדעוה רדיהפת

 : הדעוה תשקבתמט

 תויגולונכט םושיו רוציי ,חותיפ םוחתכ לארשיב םייקה בעטה תא ןוחבל

 .בושטשהתה יסושיו

 ןוטלשה ,הלטסמה לע בושקתה סוחתב םיחותיפה לש לארשיב תוכלשהה תא ןוחבל

 .דיתעבו הווהב תוברתהו הרבחה ,הקוסעתה ,השמה ,הישעתה ,ימוקמה

 ,ןוראהו ינוניבה חהווטל ,תיסואל תובישח ילעב חותיפו רקחמ יאשונ לע ץילמהל

 תיסואלה הצעופה לש רקחטה תונרק תרגססב רתיה ןיב ,םמודיקל םיכרד עיצהלו

 .אשונ לכל ץלמומה ןומימה ףקיה לע עיבצהל .פ'וסל

 חתפלו םדקל הלטפטה לעש םייזכרטס םיטקייורפ רפסמל תויופידע םלוס עיצהל

 : ןוגכ) תויתלשטמס אל תויוליעפו תוסזויב תובשחתה ךות ,בושקתה ימוחתב

 . (םותורש תקפסה תורבח ,תואירב תודטומ ,ההובג הלכשה תודסוס ,הישעת

 ץלסוטה ןופישה ףקיה לע עיבצהל ,הלא םיטהייררפ עוציבב תונורהע תוותהלו

 . טקייורפ לכל

 .בוטקיתה יאטונ םואיתו םודיקל העובה תיתלטממ תונגראתה עיצהל

. 4 

 עויסו םוזיי ירי לע בושקתה יאשונב רונצה תונרועמו תועדומה תא םדקל

 .- בוטקתה לש םינוט םיחטשב עוצקמ - ישנאל טירנימסו ןויע ימי םייקל

 שטשתש תדטתמ הדעוב ונהכי רשא הכותמ סירנח רפסמ עבקת הדעוה תאילמ

 -תת תא החנתו עייסת ,ליעפנ תדמתמה הועוה .האילמ תוטלחה עוצבל עצבמ ףוג

 סעו פ"ומל תיסואלה הצעומה סע שרדנה רשקה תא םייקתו ןתוליעפב תודעוה

 .הז יונט בתכ לע םיסותחה םירשה ינש תועצמאב היגולונכטלו עדמל םירשה תרעו



 תמטישרל העצה ;סםירדגומ םייעוצקמ םיאשונב הנלפטת האילמה תודעו הת

 .הז יונימ בתכל חפסנב תפרוצמ תודעוה תת
- 

 רפסמ ופתתשי הרעו תת לכב רטאכ א"כ םירבח 8 דע 5-מ הנבכרות תורעוה תת

 .םנינעו םתוחמתה יפל הרדעוה תאילמ ירבח

 רשא תודעוה תת תוירחא יחטשב םיחמומ עוצקמ ישנא ופרוצי תודעוה תתל

 . ןתדובעב ןהל עייסל םיחמומ הנמזת תודעוה תת .יוגיהה תדעו ירכנח םניא

 תוסתטה הדעוה ידי לע הנסאותת , יוגיהה תדעו ידי לע הננומת תורעוה תת

 ".האילמל הנחוודתו

 ,האילטה תוליעפ תא זכרתש תוריכזמ ירי לע התדובער עייתסת הדעוה

 .תודעוה תתו תדתתמה הועוה

 התוובגענ החנות ןא פ"ומל תימואלה הצעומה תרגסמב לעפת הדעוה תוריכנזמ

 .הדעוה תאילמ ירי לע

 אשונב העובהה תיתלטממסה תונגראתהל היתוצלמה שיגת הדעוה תאילמ

 .הדעוה יוניט םסוימ םישוווה ,ושש ךות גנושקהתה

 םיטשדוהה תשש םותב לחה האילסל ןהיתוצלמהו ןהיאצממ תא ושיגי תורעוה תת

 .הנש ךותמ רחואי אלו סינושארה

 .תוועוה תת לש םייניבה תוח"ודבנ ,ךרוצה יפל ,ןודת הדעוה תאילמ

 - רשלו חותיפהו עדמה רטל היתוצלמהו היאצממ תא שיגת הדעוה תאילמ

 תויסנ ,היהורעה ףרצת רשא פ"ומל תיסואלה הצעוט)ו תועצמאב תרושקתה

 4 .ךרוצה
 ו

 םילחאטו וז הבושה המישמל םתרהל םכתונעה לע םכל םירומ וננה

 .הדעוה תוובנעב קופיסו החלצה םכל

 ו 4
1 << 

, 

 תרושקתה רש
 חותיפָכרו ערמה רש
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 היגולונכטל הדעו תת

 דלפ .ב :ר"וי |

 :הדעוה תת ידיקפת

 ימוקמה קושה יכרצל הנכתו הרמח ,בושקת ירצומל תוישעתה חותיפ תויורשפא תניחב .1

 .אוצילו

 ילארשיה קושה יכרצ לע ילארשיה קשמל בושקת תוכרעמו יתורש תרידח תעפשה תניחב .2

 .(הנכתו הרמח) בושקת ירצומל

 בושקתה תישעת חותיפל םיימואל םיטקייורפכ םיירקיע םיאשונ רפסמ לע הצלמה | .3

 .תוקמנהו תופידע ,ירדס טורפב תילארשיה

 ,תועקשה יאשונב בושקתה תיישעת חותיפל רשקהב תיתלשממ תוינידמ לע הצלמה | .4

 .המודכו תילארשיה הישעתה לש תורחתה רשוכ רופישל הלשממה עויס ,יוסימ
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 2 חפסנ

 לארשיב ךוניחה תכרעמ לע רבוגה ץחלה

 תוליעפה תומר לכל היצמרופניאה תויגולונכט לש תכלוהו תרבוגה הרלידחה םע

 יתלב תועוצקמב םיקסעומ לש לגעמה םג הדמתהב בחרתמ לארשיב תיתרבחהו תילכלכה

 רתוי םילודג תויונמוימו הנכבה תולגל םישרדנה םייעדמ לתלבו םללסדנה

 תיינקה .החלצהב םהידיקפת תא אלמל ולכויש ידכ הלצמרופניאה תויגולונכסב

 רופלשה תורמל ,םלוא ךונלחה תכרעמ לדיב לארשי תנידמב תדקפומ הלא םירושיכ

 תכרעמ יאצויש המ ןיב רעפה לדגו ךלוה ,לארשיב ךוניחה תמרב דימתמה יסחיה

 םלנמלס םימייק ,וזמ הרתי .השעמל םיעדוי םהש המ ןיבו תעדל םיכירצ ךוניחה

 תורחאו הלא תושלרד םע בטלה דדומתהל לכות אל לארשיב ךוניחה תכרעמש םירבטצמ

 ןתינ הלא םינמיס ןיב .הנלדמה ינפב דימעמ היצמרופניאה תויגולונכט ןדיעש

 :תונמל

 םימייסמה םיינבוכיתה רפסה יתב ירגוב רפסמש תאצומ "יקצרובד תדעו .א

 תולארה לכ .תדמתמ הדיריב אצמנ תויעדמהו תויטמתמה תומגמב םהידומיל

 .ןיעל הארנה דיתעב וז המגמב יוניש לופצ אלש ,הדעוה תעדל ,תועיבצמ

 לגס ינפב 1983 ץיקב אשנש האצרהב) ראתמ ,רבעשל ןוינכטה אלשנ "ברוח סומע .ב

 לש סהירושיכו םתמר לע המוגע בצמ תנומת (םיריכב םלנילשעתו ןוינכטה

 םלשקבמה לצא יוטב "דיל האב איהש יפכ לארשיב םיינוכיתה רפסה יתב ירגוב

 תא החלצהב םירבוע םידמעומה ןמ 25%-מ תוחפ ,וירבדל .ןוינכטב דומלל

 םיהובג םינבולצ םנמא םלגלצמ םידמעומה ןמ םיבר .הקיסיפב הסינכה תוניחב

 .תוטושפ היצקודניא תולועפ עוציבב דואמ םישקתמ םלוא תורגבה תדועתב דואמ

 םיקייודמה םיעדמה "דומילל םיטנדוטס תוחתפו תוחפ םיעיגמ כמ האצותכ

 .(בשחמה יעדמ טעמל)



 .ד

 .ה

 .ו

 םג םהיתובקעבו) (3 הלבס האר) 8שכ ח"ודו (2 הלבט האר) 7טדורב ח"וד :ג

 (בושקתל יוגיהה תדעו לש הרבחו הקוסעתלו ךוניחב בושקתל תודעוה תת ח"וד

 ,ילארשיה קשמב יסדנהו יעדמ םדא הכב דואמ לודג יופצ רוסחמ לע םליעיבצמ

 הז ןינעב .היעבה ןורתפל ךוניחה תכרעמ לש תשדוחמ תוכרעהל םיארוק םהו

 תוססובמה תוישעתה לש ןתחימצ תא בכעל לולע הז רוסחמש הבחר המכסה תמייק

 לש המוקישל ירקיעה ףונמה תא םיבר םיאור ןהב) תומדקתמ תויגולונכס לע

 .(לארשי תלכלכ

 יתבב םיילקיזיפה םיעדמלו הקיטמתמל םירומב רוסחמה ףירחמו ךלוה םינשה םע

 דר? ,1975-1981 םינשה ןיב ,יקצרובד ה"וד פ"ע .לארשיב םילנוכיתה רפסה

 (םירומה תייסולכוא ללכ ךותמ) 7.6%-מ הלא תועוצקמב םירומה רועיש

 (םיילאלר םיחתנומב) תדמתמה הקלחשה הניה וז העפותל םירבסהה דחא .4.5%-ל

 הקוסעתה יאנתב תורחתהו ןורחאה רושעה ךשמב םירומה לש םרכשב

 םיבר םירומ םישטונ וז הביסמ .םירומל קשמה עיצמש םיתפמה םייביטנרטלאה

 םג האר) םלירחא םיקוסיעל ,רתוי הובג רכש תרומת םלירבועו הארוהה תא

 .(19טמסו לרב ת"וחוד

 .ךוניחל תלמואלה האצוהה רועישב תדמתמ הילע התיה ןורחאה רושעה לכ ךרואל

 אלהו ימלוגה למואלה רצותה ןמ 7.3% לש רועישב האצוהה התיה 69/70 םינשב

 האצוהה טעמב הדרי זאמ .ג"לתה ןמ 8.7% - 78/79 םינשב האישל העיגה

 ןמ 8.2-8.4% לש רועלשב תונורחאה םלנשב תדמוע אליהו ךובניחל תלימואלה

 82/83 תנשל סחייתמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש ןורחאה ןותנה) .ג"לתה

 .(4 הלבט האר) (ג"לתה ןמ 8.4% -

 תומישמב רתוי תונורחאה םינשה לש םיצוציקה םיעגופ 11רב ה"וד פ"'ע

 הארוהל | תורלסי תוסחללתמ | ןניאש | תורחאה | תואצוהב | .הארוהה

 .הדירי טעמכ תרכינ אל (אסא-1אפ18061ז0א8ם)



 1992-1983 םיאנכטו םיאסדנה ,םיסדנהמל עציהו שוקיב תיזחת

 (וטנ) שוקיב תפסות ךס

 1הישעתב

 םלרחא קשמ יפנעב

 2(וסנ) עציה תפסות ךס

 רוסחמ

 (וטנ) שוקיב תפסות ךס

 1הישעתב

 םירחא קשמ יפנעב

 (וטנ) עציה תפסות ךס

 רוסחמ

 (טדורב ח"וד ךותמ)

 םיסדנהמ תיזחת .א

 םיאנכטו םיאסדנהל תיזתת .ב
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 .עצוממב םיזוחהא 18 לש "תומכחותמ" תולשעת תחימצ לש החנהב 1

 תושירדה תא םימאותה) הנשל םיסדנהמ 700-כ לש לארשיל הילע לש החנהב 2

 .(לארשיב תוגוהנה תויעוצקמה

 2 'סמ הלבט
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 באבות הטחנה טק ללה |

 ךוניחל תימואל האצוה /

 ,ךוניחל תימואל האצוה --.4/ב"כ חול |
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 .אובמ האר השדת הרדיס 1

 םסט6הדרדסא 8

 4 'סמ הלבט ן



 5 חפסנ

 לארשיב ךוניח ה תכרעמ לע םילעופה םייפסכה םיצוליאה

 תואצוהב ןהו תועובקה תואצוהב ןה לודיג לח תומדקומה םיעבשה תונש ךלהמב

 עצמאמ .המאתהב 9%-ו 7% לש עצוממ יתנש רועישב ךוניחה תכרעמ לש תופטוסה

 ליבקמב המרגש תועובקה תואצוהה רועישב הדירי ןמתסהל הלחה םיעבשה תונש

 תכרעמ לש (א0א-1א57800210א85) תויתארוה לתלבה תויוליעפה תוכיאב הדיריל

 ולעפוה םינומשה תונש תליחתמ .הרמשנ תופטושה תואצוהה רועלשב הילעה .ךוניחה

 העיגפל ומרגו תופטושטה תואצוהה תמר לע םג ועיפשהש םיצוציק ךונלחה תכרעמ לע

 .המצע הארוהה תוכיאב ירק ,תורישיה תויתארוהה תויוליעפב

 יוצרה ןיב ךוניחה בלצקתב יופצהו ךשמתמה רעפה לש ורועלש תא ךירעהל תנמ לע

 :תוחנה רפסמ חלנהל שי לוצמל

 םא) 1975 תנשמ התמרב רמשית ךוניחה תכרעמ לש תיתארוהה תוליעפה תוכליא .א

 סחלב הארוהה תוכיא לש יתועמשמ רופיש ךכב היה ,תמייקתמ התלה וז החנה

 .(תלחכונה התוכיאל

 דע ויהש יפכ 7% לש עצוממ יתנש רועלשב לודגל תוכלשממ תועובקה תואצוהה .ב

 .1975 תנש

 תמייקתמ התיה וז החנה םא) 1975 תנשמ ותמרב רמשל םירומה לש ללאירה רכשה .ג

 לודיגה רועישמ הובג תויהל ךירצ םירומה רכשב יתנשה לודיגה רועיש היה

 .(ג"לתל סח*ב ךוניחה תואצוה זוחא תילע ויתובקעבו ג"לתב יתנשה

 לש יללכה לודיגה רועישל המוד רועישב לדג ךוניחה תכרעמב םידימלתה רפסמ .ד

 המוד לודיג שרדנ ךכמ האצותכ .2.5% לש יתנש עצוממ לע דמועה הייסולכואה

 ךרטצי אוה םגש ,םידימלתל םלרומ סחיב יונש אלל תאז) םירומה רפסמב םג

 .(ךורא חווטב לודגל



 לש םרכש םולשתל תודעוימ ךוניחה ת כרעמ לש תופטושה תואצוהה לכ טעמכ :ה
 .םירומה

 יפכ ךוניחה תכרעמ לש התמר לע הרימשש תידיימה הנקסמל תוליבומ ליעלש תוחנהה
 תואצוהה קלחב 2.5% לש רועישב יתנש לודיגב הנתומ הלה 1975 תנשב התיהש
 ךוגיחה ביצקתב רעפה לש היצלופרטניא םלשוע םא .ךוניחה תכרעמ לש תופטושה
 ,1981 תנשבש םיאצומ ,ליעלש תוחנהה סיסב לע ,1981 דע 1975 תבנשמ הנש לכל

 1433 הבש התואב היהש יתימאה ביצקתל רבעמ רלוד ןוילמ 500 םירסח ויה ,לשמל

 .(5 רויצו הלבט האר) רלוד ןוילמ

 הארלי דציכ תדמלמ ג"לתה לש םינוש לודיג לרועש לע תססובמה היצלופרטסקא

 האצוה תמרב ךוניחה תכרעמ תא םייקל הלשממה ךישמת םא ךוניחה ביצקתב רעפה

 :1980/81 םינשב התיהש יפכ

 תנשב ךוניחל האצוהה היהת ,ג"לתב לודיג הלהל אל םא ,רתויב רומחה הרקמב .א

 .תלחכונה האצוהה ןמ רתויו שולש לפ ,ג"לתה ןמ 25% לש רועלשב 0

 תלימואלה האצוהה היהת ,ג"לתב 10% לש למלטפוא רועישב לודיג היהל* םא .ב

 .ג"לתה ןמ 15.4% לש לבסנ יתלב רועישב אלה םג ,2000 תנשב ךוניחל

 רויצ האר) ג"לתה ןמ 20%-כל האצוהה עיגת רתוי םיילאיר החימצ ירועישב

.)6 

 תימואלה האצוהב ריהמה לודיגהש תוארהל ידכ ליעלש תוחנהבו םיבוריקב יד

 תאשל תנידמ לש התלוכי לובגל התע רבכ עיגמ םיילאלר םייפסכ םיחנומב ךוניחל
 םיעצמאבו תושיפתב ,תוטלשב תיתועמשמ הכיפהממ ,ךכיפל סובנמ ןיא .וז האצוהב
 תיניצר הדירי היופצ ,וזכ הכיפהמ שחרתת אל םא .ךונלחה תכרעמ תושרל םידמועה

 .תילארשיה הרבחל קינעהל הרומא ךוניחה תכרעמש ךוניחה יתוריש תוכיאב רתויב
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 4 נצמגמנע שמ -ב5הסמפ כלת הקנס |

 ייופצ ןומימ ירעפ
 ג"לתב םינוש לודיג ירועל רובע ךוניחה ביצקתכ : :

 ףיצר אל וק :לוזח ךוניח ביצקת

 ףיצר וק :ג"לתה לש 8.2%-כ ךוניח ביצקת
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 4 תפסנ ו

 ךוניתה תכרעמב תיחכונה בושחמה תמר
 ו י-ם + וו

 ותרידח עקר לעו םילוזה טיבשחמורקלימ ה לש ,תודחא םינש ינפל ,םתעפוה תובקעב

 דרשמ טילחה ,לארשיב תיתרבחהו תילכלכה תוללעפה ימוחת לכל בשחמה לש תיביסמה

 .רפסה יתבב םיבשחמה אשונל דחוימב ההובג תופידע קינעהל תוברתהו ךוניחה

 תכרעמב םיבשחמל הדעוה" 25.10.81-ב ךוניתה דרשמב המקוה וז הטלחהל ךשמהב

 תוינכתב אשונה תא בלשל לטוה הדעוה לע .הטרב ןויצ ןב ר"ד תושארב "ךוניחה

 .לארשיב םיידוסי לעהו םיידוסיה רפסה יתב לכ לש םידומילה

 הדעוה לש היתומזיו היתולועפ תוטרופמ 17.7.83 םוימ 12הדעוה ר"וי לש ךמסמב

 :םלרבדה לרקיע ןלהל .םיבשחמל

 ."בשחמה יעדמ"ו "בשחמה תרכה" תארוהל םירומ תרשכה .א

 .םינוש תועוצקמל םייפיצפס בשחמ למושליב םירומל הארוה .ב

 .לסטמוטוא םינגותנ דוביעו בשחמה לעדמ תומגמל םידומלל תולינכת חותיפ .ג

 .לגולונכטה ךוניחה תומגמב םידומילה תוינכת ןוכדע .ד

 תועוצקמב םיידומילה םיגשהה םודלקל בשחמ עויסב הארוהל תוינכת חותיפ .ה

 .דוסיה

 .הנכותו םיבשחמ תשיכרב רפסה יתבל יפסכ עויסו הייחנה .ו

 תרישע הביבס"ל רפסה להב לש םתכיפה תארקל םיימדקא םירקחמ ןונכתו םוזיל .ז

 ."םי בשחמ

 תודבעמב (טסוצמה ךמסמה תנכה דעומל דע) ודייוצ רבכ הדעוה ינותנ פ"ע

 רפס יתב 2000-כ ךותמ 200-כו םיידוסי לע רפס יתב 800 ךותמ 200-כ ,םיבשחמ

 יפל) רלוד ןוילמ 16 תוחפל התיה וז תודייטצה ךרוצל תללוכה האצוהה .םיידוסי

 ל ל

 תינכת .(דימלת תודמע 20 תללוכה תחא הדבעמל רלוד 40,000 םומינימ לש חתפמ

 ה ה
 תנש הבי

 דע הנידמב רפסה יתב לכב ךוניחה בושחמ לש המלשמה תמלשה לע תרבדמ הדעוה



 :(1983 ?יריחמב) רלוד ןוילמ 267 לש ביצקתב 8
 ןבומכ ךירצת וזכ האצוה

 החנהב) י* ן הבשל 5% לש רועשב ךוביחה ביצקת לש תלדבה (ע"נה אדקוה ךפממ טי'ע)
 (ךוביחה תכרעמב תורחא תולועפ פש םיצוצלק תועצמאב ןמומת אל איהש
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 רלחמ ותוא תרומת םייתנש ידמ םיבשחמה תמצוע תלפכה לש תכשמנה המגמה עקר לע
, 

 תכרעמ לכ ךופהת שומיש תונש שמח ירחאש בושקתה תויגולונכטל הדעוה תת הכירעמ

 בוטחמ תמלשה םע דימ ,הזכ ןפואב .תיביטקפא יתלבו תנשולמל םולכ תנקתומה

 פ"ע תוכרעמה תפלחהב ליחתהל ךרוצ היהי הטרב תדעו תינכת פ"ע ךוניחה תכרעמ

 .תוהפל בצק ותואבו ןתנקתה רדס

 סחייתמ "ךוניחה תכרעמב םיבטשחמל הדעוה" תינכתב עיפומה ףסונ ןי בעמ ןותנ

 וביא רטאו) הדעוה תינכתב עיפומה םוכסה .תוכרעמה לש הקזחאהו לועפתה תולעל

 ןוילמ 129 וניה (םיבשחמ תודבעמב רבכ ודייוצ רשא רפסה יתב 400-כל סחייתמ

 רפסה לתב תא םג םיפיסומ םא .(1983 לריחמב) תינכתה תונש עבראל רלוד

 רלוד ןוילמ 150-כל תוכרעמה לש הקזחאו לועפתל תולעה עלגת םלדייוצמה

 .(הנשל רלוד ןוילמ 37.5-כ)



 תובר תהו ךוניחה דרשמ
 תיגוגדפה תוריכזמה

 ךוניחה תכרעמב םיבשחמל הדעוה
 ךוניתה תש 7

 ג"משת באב 'ז

(17.7.1983) 

 תיגוגדפה תוריכזמה תלהנה :לא
 .ךונזחה תכרעמב םיבשחמל הדעוה ירבח

 .ךוניחה תכרעמב םיבשחמל הדעוה זכרמ ,הטרב ןויצ ןב ר"ד | :תאמ

 ךוניחה תכרעמב םיבשחמה םודיק - תולועפ םוכליס :ןודנה

 :אשונה םודיק ךרוצל ךניחה תכרעמב םיבשחמל הדעוה תושרל ודמעוהש םיבאשמה לו צלנל תינכותה תרגסמב תולועפו תומזוי טוריפ ןלהל

 םתומלתשהו הארוה ידבוע תרשכה .1

 הארוהב ומושייו בשחמה תרכה 1-1

 יתב לכב תחא הנש ךשמ ש"ש 2 לש הבוח עוצקמכ אשונה תארוה גיהנהל טלחוה .א
 ביצקתו ןקתב וללכי תופטושה תואצוהה ןומימו הארוהה תועש .םלרומל שרדמה
 יפ לע) דויצה תולעמ 75% רועשב ,תודייטצהל תדחולמ הבצקה .דסומ לכ
 ,םיבשחמל הדעוה יביצקתמ 50%) ח"השמ ידי לע תנתינ (ועבקנש םינוירטלרק
 .(הארוה לדבוע תרשכהל הקלחמה ביצקתמ %

 םירומה לכ .םיאתמ תווצ לידי לע השבוג םיקרפ ישארב םלדומילה תינכות
 שוביגל ,תיטקדלד תומלתשהב ופתתשל שרדמה יתבב שדחה עוצקמה תא ודמליש
 השירדהו תורשפאה הנקדבתו הדלמל לרמוח ונכוי ד"משת ךשמ .הארוהה יכרד
 .שרדמה יתבל םלרומ תרשכהל דחולמ סרוק םולקל

 בור םהיניב) שרדמה יתבמ שילשכב הלא םידומיל ומייקתל ,ד"משת ל"הנשב
 .תודסומה לכב עוצקמה ןתנל ה"משתכש חינהל שי .(םילודגה שרדמה יתב

 תודסומה לש ךונלחל רפסה יתבב המוד הלועפ םולקל םירוריב םימילקתמ
 .םילמדקאה

 והו . -םפקיהבו םבכרהב םימוד םיסרוק םינתינ ,םירומל תועצומה תויומלתשהה תרגסמב | .ב

 .םיתקפמלו רפסה יתב ילהנמל ,םיידוסי לעו םילדוסי רפס יתבב םירומל
 רשור

 0) רתו ןקל + ] ,רפס ?תבל 'יבושוימ לזכר" תרשכהל םינתינ (!20 - 90) רתוי בחר םקיהב םיסרוק

 .םיידוסיה רפסה יתבל דחוימב
 . ואמ ה יןלל חמ תולועפכ תונגר תמאותמ הלועפ ידי לע ,תולדסומ וא תויזו

 תיפסכו תיעוצקמ הכימתב ,הארוה ידבוע תומלתשהל הקלחמהו -- .- -
 יבו ו

 .סיבשחמל הדעוה םעטמ
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 "בשחמה יעדמ" -ו 'בשחמה תרכה" תארוהל םירומ תרשכה
 ה יעדמ" -ו בשולי ישו -.---------------=

 | תארוהל הושכהל ןושארה מ היונבו הנכדוע ל"נב הרשכהל םידומילה תינכות | .א
 הל המלשה

 - םיבלש ינש לש ףצר
 ב (הנוילעה הביטחב) "בשחמה יעדמ" תארוהל הרשכ לבשה רקיעב ,טילני?בה ןוביטהב) בש (ר טםללבלבה ןובלטהב) ייבשהמה ןורכה"

 הפיחו ביבא-לת ,עבש-ראב ,םילשוריב ד"משתב ולעפוי םימיאתמ םיסרוק
 , ו תהרטמב ,םינוש רפס יתבמ םלירומ 150-כ םהב ודמלל
 .םהלש הארוהה עוצקמל

 בשחמה עוצקמ תא ףיסוהל

 תואוטסרבינוא) ךוניחל רפסה יתב ןיבמ םידחאמ ומייקתי םימוד םידומיל
 ,ןושאר ראותל םידומילה תרגסמב ,(םינרוא ,ןולנכטה ,הפיח ,ןליא-רב ,א"ת
 .םיעדמ וא הקיטמתמו בשחמה ?עדמ תארוהל הרשכהל

 םלינוש תועוצקמל םייפיצפס בשחמ םימושל? תארוהל הרשכה

 םלדומיל תוינכות חותיפל תבלושמ ,יגולונכטה ךוניחב הז בלשב תזכורמ תוליעפה
 :םלאבה םלמוחתב תומיאתמ

 הינב ,הקינורטקלאו למשח ,הקינכמ תועוצקמב בשחמ עויסב רוצייו ןונכית

 תבשוחממ תונובשח תלהנה
 בשחוממה דרשמה
 .הקיטובור

 "בשחמה תרכה" תארוה

 תיסולכוא לכל ,בשחמה תרכה ידומיל גיהנהלו םלדומיל תוינכות חתפל טלחוה .א

 .ידוסיה רפסה תיבמ לחה םלידלמלתה

 הארוהה תועוצקמל תובלתשמ תולועפ לע ססבתת בשחמה תרכה ,'ו-'א תותיכב

 ,תוסנתה רקיעב לולכתו רפסה תיבבש תוידומלל/תויכונלחה תויוליעפהו

 תרדגה אללו בשחמה יעדמ םוחתמ םיאשונ לש תדסוממ הארוה אלל תומשרתה

 תטיסרבינואב ד"משתב ללחתל תלנכותה הותיפש לופצ .יפיצפס ד ומל עוצקמ

 .םהלש תמדוק תוליעפ לע סססתהב ,ביבא-לת

 ש"ש 1 ןהמ ,הנש לכב ש"ש 2 לש ףקלהב הארוה עוצקמ ןכוי 'ת-'ז תותיכל

 םידומילה תוינכות .תובשחוממ תוברעמ וא בשחמ תונכות/תלעפהב ןויש וסנתה

 ,םלדומללה ולעפו* םהב רפס ?תבל םירושק חותלפ יתווצ יךל 59 -- .-

 ו שק ,ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,םילשורי תטיסרבינוא ירשה לוסלנכ

 ז תותלכ לכ תא ףלקי ד"משתב יוסינה .תיכונלה היגולונכטל ז יא

 .תותכ 70-כ כ"הס ,םינוש םירוזלאבו םינוש םיגוסמ 0 7

 םידומילל ךשמהכ) 'ח תותיכל םידומיל

 ףיקהל המגמב ,עוצקמה דמלנ ם מ

 תוינכות ןוכדיע ,ךשמהב 4% ה ו

 : 3 ות רפס ?תב לכ תא

 ,הלעמו 'ט תותיכב םידומילה

 תטיסרבינואב תווצ :םיבשחמה םוחתב יל :
 עדימ תצפהו % ו ןגראלו םירחא לַשמ הוה 5 םיגוחל ,ב מרופ אל ל

 2 : , כ ירוג-

 א תו?ועפל רזע ירמוחו הדובע ?כרד ל ו ה
8 

 םיבשחמל םיגות רובע שורד ה םיבשחמ דויצ חחטבהל תיפסכ

 - הכלמתל תורשפאה הקרבנ

 .עדמ רחוש רעונ תרגסתב תל לעופה



 ו

 גט אה
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 יט = לו לע םילעפומה םיגוח יבגל ל ל

 תויחנה הנכהב תו : ןהיפ לע תויעוצקמו תויללכ תויחנה ,רפסה יתבל
 .םיגוהחה תא ליצפהל שי רוי

 תוליעפל םיזכרמ" ינשב - ךרה ליגל םיבשחמ .ג
 ולןרשפאהו םיכרדה הנקדבת
 .ןגה ליגב םידליה

 ןליא-רבו םינרוא דיל , "דליה
 תויוליעפל (המיאתמ הרוצב) בשחמ בולישל ת

 "בשחמה לעדמ" תארוה
[ 0 0 

 תוניחב תלנכות לש השדח הרודהמו ונכדוע ו -- - פ" - , ףקיעב ,תורגבה תוניחב תרגסמב הריחב עוצקמ - "בשחמה תרות תודוסי" א
 ,תרדוסמ הרוצב ו ה ומייקתנ תורגבה תוניחב .ד"משת ן ;

 תוינכטה תומגמב יגולונכטה ךוניחב הבוח עוצקמ - "םיבשחמל אובמ" .ב
 סלדומיל תינכות רואל אצי - ליגרו ןוכית יעוצקמ לולסמ ,להנלמה תומגמבו
 תבחרה ךות וא דחולמ ןולאש ?פ לע םא - הניתב תבוח הגהנוה ;תנכדועמ
 תומגמל םייפיצפס זו"לל יקרפו לוגרלת :הנכה יבלשב ;םייק הניחב ןולאש
 .לגולונכטה ךונלתב תוחמתהה

 (א"נע) לטמוטוא םינותנ דובלעל המגמה .ג

 הנווכ ךותמ ,רקובמ לודיג - א"נעל תומגמ םלמייקמ םייגולונכט רפס יתב 18

 קוסיעה ךשמה יבגל תוקפסה לשב רקיעב ,הנוילע הביטחב רתל תובחרתה עונמל

 .המגמה לרגוב לש עוצקמב

 ש"ש 17 :הפקיה) רואל התאצוהו תטרופמ םלדומיל תינכות תנכה המייתסנ

 .(םלנש שולש ךשמ

 ויהל הב ,"תוכרעמ - א"נע"-ל המגמ רובע השדח םידומיל תינכות הנכוה

 תוכרעמ תנבהל םישורדש דוסיה תועוצקמ לשו בשחמ תורקובמ תוכרעמ ל?דומיל

 .ג"משתב תינויסלנ הלעפוה תאז תינכות יפ לע םידומיל ;הלא

 - ג"* התכ ,תינוכלת-לע המרב ,א"נע לאנכט תרשכהל התכ לעפות ד"משתב

 .תומיאתמ םידומיל תולנכות תנכהב הוולמ

 דיל א"נעו ילוהינ תוכרעמל זכרמה לדיב תז
 כורמ םלדומללה תףול ה

 יגוגדפה זכרמה םע ףותיטב - תוכרעמו ו
 הרמוח :אשונ .הדובעב ןוירלפל ןוכמה

 .טרוא לש

 ?גולונכטה ךוניחה תומגמב םידומילה תוינכות ןוכדיע

 תורבוע וא ורבע יגילונפכטה ךו

 בושחימה תרידחב בשחתהב תיעוצקמה

 לעצמא ,םלדומלל הוינכות תנכהב ה
 בלהב תומגמה בור לש םידומילה תוינכות .א

 הרשכהה תושירדל ןמלאתהל הרטמב ןוכדיע

 וולמ רברה .םינושה תועוצקמב םיקוסיעל

 .םלמלאתמ םירומ תרשכהו הארוה

 ,(ןולוח) יגולונכט ןוגימל זכרמה :םי

 ןולריפל ןוכמה דיל אי''נעו ילרהל) לחלומ לתכ ןב / ו ו

 אפרל נפל הכרמל המ
 .טרוא - יגוגדפה :כומה ,(ביבא-תמר) תיכוניח

 ו תי ו

 תוכלשה" אשונל שדקומ ימואל-ןכ

 ?דל לע םיוקי אוהו ונדיצמ ראב ₪ ה םילשוריב םייקתל 1984 יאמב .ב

 דוביעל ימואל-ןיבה ןוגריאהו (א"ליא) .

 הדעוה ,טרוא תשר ,החוורהו הדובעה דרשמ ,תוב

 ןויריפל ןוכמהו תיכוניח היגולונכטל זכרמ

 הל מ הרשכהה לע בושיחמה

 ה צמרופנילא דובלעל ללארשלה דוגלאה

 רתהו רוניחה דרשמ םע ףותישב ,עדימ

 ה .תורדתסהב יעוצקמה ךוניחה םודיקל

 .רוצלהו הדובעה
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 גהה סודית וו ו ה םיגשהה םודיקל בשחמ עויסב הארוה
 לושמ תוינכות חותיפ ,םילדומיל םיקחשמ הו ?נושאר עדל תלינקהל תוינכות חותיפל מלאו לוגריתב ןיידע תזכרתמ תוליעפה רקיע

 דוסיה תועוצקמב םיידומיל

 תוליעפה תבחרתמ ךא - וו
 חותיפ ,עדיה רופיש/תמלש
 דומיל ימוחתמ עדי הופיקמה ו תוב

 .א

 .א

 ,הסדנהו ןובשח :תועוצקמל דעוימ םיבשחמל הדעוה ןומימבש הדמולה חותיפ .תונכית תופש ןווגמ תלעפה תויורשפא ,עדלמה ירגאמ לרוג ,הבוגת ןמז ,הקיפרג תניחבמ םלרפושמ םיעצמא ובו (ונומימבו ח'יטמ ידי לע חותיפ) בשחמה לש רפ שמ םגד שומישלי סנכוה 1 הדמו ו ם"אות תכרעמ חותיפב זכרתמ (ח'"טמ) תיכוניח הל ג ול ונ כטל 0
 י .'ו התכ דע ,לדוסיה רפסה תיב לש דומילה רמוח יפ לע תילגנא ,ארקנה תנבה

 תובשחוממ םידומיל תוינכותל הקלחמ םיקה םלךומיל תולנכיתל ףגאה
 תומילק םידומיל תוינכותב הארוהל םיבשחמב שומישה תא בלשל הדיקפתש
 פע הקלחב תעצובמ הדובעה .ףגאה הותיפב תושדח םידומיל תולינכותבו
 םיתווצ ידל לע הבכורבו םידומיל תוינכותל זכרמב םייזכרמ םיתווצ ידי
 םיתווצ יזכרמ .רפסה יתכמ םירומ םיבלושמ םהב ,םיימוקמו םייזוחמ
 םלדומללה תוינכות ?תווצ לשאר לש תויווההה יפ לעו טואתב םילעופ הלא
 .ףגאה לש

 לדוסיה רפסה תיב לש םייסיסבה תועוצקמל םיסחיתמ חותיפה לאשונ

 יתבב םויכ םיאצמנה םינושה םיגוסהמ םיבשחמ-ורקלמב שומישל םינווכמו

 תורשקתה הז בלשב ןיא ךא (רודומוק ,ירטא ,לפא) ץראב םיידוסיה רפסה

 .ץראב דולצה יציפמ םע הרישל

 םינש 4-כ יגפל וליהחתה רשא .ל.מ.ס תווצ לש הדמולה ווותיפ תולועפ
 .םידומיל תוינכותל ץראה תולועפל ובלתשי הנומש תירקב

 הלעפהל תנתינה ,ל"כמ תוכרעמ רובע תודמול חתפמ הארוה לעצמאל ןוכמה

 ,34 .מ.ב.ל ,לרנג הטד ,לטיגלד) ךונ?חה תשרבש םיבשחמ ןוגימ לע

 לדוסי-לעה ךוניחל רקיעב תדעולמ הדמולה .(קש-וידר רודומוק ,ם"אות

 תקדבנו תיסיסב הרבגלאל רמוח םלשומו ךלוה דוסלה תועוצקמ םוחתבו

 עדלב םירעפ תריגסל הדמול ןכו ירבע רל?בחתב הדמול תותיפל תורשפאה

 .תילגנאב יסיסבה

 תורשפאה ןווגמ - הארוהל בשחמה בוליש

 תועצמאב) םיעדמה תארוהל זכרמה תרגסמב - םיעדמה תארוהל בשחמה בוליש
 מל ?רמוח הותיפלו הארוהל , טלסרבינואב ,םלמיאתמ הדלמל ו תויורשפאה תוקדבנ (םידומיל תולנכותל ףגאה

 ו ,הללטמתמ עוצקמב ,ןוינכטה ,ביבא-לת תטיסרבלנוא המצה

 ה םרעימ לכ רקמומ שוחה גב םךחהב דסרמ 9% -- היבהפ ןאאב תושב
, 

 .םידומילה

 ה ו תתל םג ושקבתנ הלא תורסומ

 יפידימלתה תלעפה יכרדו הארוהה יכרד

 .םילבשחמ-תרלשע הביבסל

 ,םידומילה תוינכותכ םיייפצה םייונישל סת

 רפסה יתב תכיפה תארקל הנכ
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 ה םעטמ תורוקמ הז בלשב ןיא | .:כ

 ו מ הדימל תוכרעמל םיילוק-רוא םלעצמא בוליש | .ב
 לכב בשחמ רקוכמ (קסיד-ואדליוו דיתעבו) פייט-ואדיוו
 = ארוה יצצמאל ןוכמה ידי לע תועצובמה הדובעה
 .תידומיל

 דחוימבו תובשחומ

 תוינכותב ל
 היזיוולטל זכרמהו ה

 ה יתב ידימלת לש תוידומילה תויוליעפב יא-תבשחוממ הירפיס-עדימ ירגאמב שרמליש .ג
 היזיוולטל זכרמה ידי לע תועצומה םבולילשו תכשחוממ הידפולקיצג
 .ת''טמו תידומיל הדובעה תוינכותב םיאצמנ רפס

 .ןוירוג וןב ת טיסרבינואו בגנה רעשב ,הפיח תטיסרבינואב םיתוו רלפס םש לע הללכמה צ לךי לע קדב ב רפסה יתבב - וגולב שומישה | .ד

 .דרשמה לש ישארה ןעדמה םעטמ םיתווצ לדי לע ,תינוציח הכרעה עוציב תורשפאה קדבת ,תואבה םינשה תארקל .חותיפה יתווצ ידי לע ללכ ךרדב ועצובי ךא ,ישארה ןעדמה תכשל םע ומאותל הכרעהה יכרד .ותלועפ תינכותב תבצעמ הכרעה לולכי חותיפ טקיורפ לכ .א

 5פומ בשחמ תרזעב לוגרית תוכרעמ לש תיתאוושה תלנכות םיניכמ ,םילשורי תטיסרבינואו ,ישארה ועדמה תכשל | .ב
 .ידוסיה ןובשחה תארוהב ,םיידומללה םיגשהה

 הכזוצה לש
 רופלשל תורחא םיכרד

 וללכנ הז שומישמ תוי ופצ תואצות תקידבו וגולב שומישה תלעפה יכרד
 .הקידב יבלשב אצמנ רקחמה ךשמה .הפיח תטיסרבינוא ידי לע עצובש רקחמב

 ,םייכוניחה םיטבהל סחיתי רשא ןונכיתו הבישח תווצ תמקהל תורשפאה תקדבנ
 בשחמב רזעהל םיכרדו םיבשחמב שומישה תבחרה לש םייכרעהו םייתרבחה
 .הלא םיאשונב לופיטל

 תודייטצה תוינכות רושיא

 \ 0 תמלשה וא הנושאר תודילטצה) םלבשחמ דויצ שוכרל הצורה רפס תיב

 נכותה תקלדב .ולש תודייטצהה תינכותל רושלא השקבל בייח (תמייק
 .םיבשחמל הדעוה םעטמ תלעופה הדעו ידי לע

 פס יתב 1500-כ ךותמ 250-200-ב ןכו םיידוסי לע ל א ב סיבשחמ דויצ היהי ד'משת תארקלש חינהל רפס יתב ה 0 לש םינותנ ןיידע ןיא.םירחא םיגוסו ירטא ריבס ךא תרדללטצהה קיה רי ,קש-וידר ,רודומוק :רפסה יתב ידי לע ושכרנש לה לו = ..- תודייטצה תולנכות 110-כ ושגוה ג"משת ךשמ

 רפס לתבב תיפסכ הכימת

 0 ;,םיבשחמ םישכור רשא םיידוסי לע רפס יתב א יעדמ תא

 להנתי םהב רפסה יתב ו הכימת לבקל םילוכי ,בשחמה
 םיקנעומ הכימתה 5 00 בגב

 ו 1 ח קנעומ הכימתה ימוכס .תפדעומ הכימת ולבק "בשחמה 0 ל

 .תובצקה תדעו ידי לע

 םילדוסל רפס ?לתבב הכלמתל םיבשחמל הדע

 םוקלש טקלורפמ ןומימ ם?לבקמ הלא - .
 .םירוה יפסלו תומורת ב .םיבשחמב תודילטצה ךרוצל ת

 ,תולמוקמה תויושרהמ .תונוכש
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 הל תופטושה תואצוהה יבגל | .ג
 ה םעטמ ןומלמ רדסה
 הינל םדא-חכלו

 םלשורד םיבאשמה .דרשמ רפס יתבב םיבשחמ תלעפ
 תה חותיפלו בשחמה תלעפהו לו

 הז בלשב ןיא
 תפטוש הקוזחת ךרוצל
 .וב שומיש

 0 תו 3

- 

 ור תב א תואצוה לולכל תורשפאה גד
 ו

 | ב
 , בדה רשואל םא ת שה תמר בישחת הל /

 ררפס לב םליצלמ מ ו לק רפס יתבל םיצלמומ םיבשחמ יגוס תעיבק
 ןל םיבוט הקפסה ?אנת חיטבהל המגמ ךותמ
 רפסה ?תב ידי לע םישכרנש םיבשחמה
 : טמ זרכמ םסרפל טלחוה ,רפסה יתבב
 .םתקפסה ?אנת תאו םיצלמומ דויצ

 יגוס ןווגמ תא ליבגהל ידכ ןכו רת
 שומישל םלאתמ דויצ תריחב חיטבהלו

 לגוס רשאל ותרטמש זרכמ - ךוניחה דרשמ םע

 םסרופל זרכמהש יופצ .םיבשחמל הדעוה םעטמ הדעו-תת רושלאבו תויחנה לפ , לע ,יעוצקמ תווצ ידי לע ונכוה הז זרכמל םומלנלמה תושירדו ינכטה טרפמה
 .םלשדח 4-3 רחאל יופצ לופיטה רמג .1985 טסוגוא שדוחב

 דויצה יגוסל רשאב ןוכדיע ךרוצל - םישדח 12-6 ידמ זרכמה שדוחי ,דיתעב
 .הקפסהה יאנתו

 עדימ תצפה ,עדימ יזכרמ 5

 העונצ תרגסמב לעופ ,ךוניחב םיבשחמ ימושיי םודיקל זכרמה - מ"קמ 4%

 תונכות לש הצפהו דועת ,הקידב ,ףוסיא - ולתורטמ .תודחא םינש הזמ
 הכרדה ןתמו ןויע ימי ,תויומלתשה םויק ;רפס לתבל תומיאתמה תודמולו

 תותיפ יתווצל הכימתו (םצמוצמ ףקיהב) הדמולו הנכות חותיפ ;םירומל

 אשונב "בושחמ" - ןופוקת םוסריפ ;םידומיל תולנכותל ףגאה לש הדמול

 .ךוניחה תכרעמב םיבשחמה

 תרוק תחת) הפיח תיריע עוציבב טקיורפכ לעופ מ''קמ 1983/84 תנשמ לחה

 הקלחמה םע תמאותמ ותלועפ ;(בושחלימה םודלקל לנוריע זכרמ םע תחא גג

 .םידומללה תולנכות ףגאב תובשחוממ םלדומלל תוינכותל

 ,םייגוגדפ םיזכרמ 3 וא 2-ב ד"משתב יוסינל לעפו* "םיבשתמל רודמ" - .ב

 םלבלשמה םירומל הכרדהו עדימ יפוללח ,תוללעפל םרוג תווהל :ותרטמ

 ףגאהו מ"קמה םע םואתב ולעפוי הלא םירודמ .הארוהב הדובעל םיבשחמ

 .םידומיל תוינכותל

 תמקה לש תוכלשההו תויורשפאה -

 הדעוה תרגסמב עונהל תודמוע

 ,סקטלט טקיורפ תרגסמבו תרושקתהו

 ךוניתה תכרעמב םיבשחמ תרושקת תשר .ג

 ךוניחה תודסומ ןיב םיבשחמ תרושקת

 עדמה לדרשמ םעטמ בושקתל הנוילעה

 .תלדומללה הלזיולטב

 תכרעמל יזכרמ עדימ רגאמ תמקהל תויורשפאה םג הנקדבת הלא תורגסמב

 .ךוניחה
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 .היריעה י"ע בצקותי וא ,םינסחמב םוקימ י"ע הסוכי הריד רכש :הרעה

 , ל - ביצקתה יפיעסל ס ירכסה
 ה"משמ - ה"משחת םינש עכרא

 .תופרוצמ תואלכט האר :ךונחה בושחמ

 | :בשחמה תרכה
 :םינש 8-ל זכרמ לכ תולע -ץראב בושחמ יזכרמ 50 חותפ .א

 % 0 דויצ

 / %| 000 %א5,000 הקוזחה
 % 0 8א12,900 זכר-ךירדמ

 %< 0 8א5000 תונושו םירמח דויצ

 % ןוילימ 7 < 50 א 0

 .טרסל % 50,000 יפל ואדיו יטרס 10 חותפ .ב

 .ל"נכ ,תינויזיולט הרדס הותפ ,ג

 (הנשל בושיח) עויס ןר

 םיצרמ 590-כל עויס דועו םימייק םיצרמ 30 -כל עויס .א

 .8 = .שדוחל % 500 יפל םיפסונ

 .% - הנשל דסומל % 20,000 יפל תורפס .ב

 .ככ = הנשל דסומל % 50,000 ,תודייטצה .ג

7. 

 רוו י ךתי

 ע ןתניי רתיהו,רלוד ןוילימ יצחב הלשממה ףתתשת ,הנגשל % ןוילימ לש םוכס ךותמ

 ,הנשל דבועל % 100 לש רעושמ ביש
 חת יפל םיבשהמב א"כ םיקיסעמה קשמה ד-מרוג

 .םידבוע 0

 בחכב הלכשה
\ 

 .ס

 רוקל % 180,000 - % 120,000 יפל םיסרוק 20-25 רובע .א

 .הכרעה ד - ב

 תיעראקה תרפפהל עריה
 .הנשל % 1,200 לש הוגלמ 500 .*

 .הדמעל *% 0 יפל תודמע 200 תפסות .ב



 תורשפאה תקדכנ ןכ ומכ . םיבשחמל הדעוה תוליעפ תנוכהל ללהנמו יעוצקמ ,םצמוצמ זכרמ תווצ שוביגל םלכרדה תוקדבנ ךונלחב םיבשחמה לע זכרמ תקפמל הרשמ הרשוא הנורחאל | .א
 עדלמה תא בשחמל ; .הדעוה תולועפ לוהלינ תאו

 תרגסמל תנתינ ידוסי לעה ךוניחב םיבשחמה םוחתב תולועפל הלחנה | .ב
 תווצ ידי לע תישענ הדובעה רקיע .אשונה םודיקו תותיפל םיטקלורפה
 םע קודה םואתב לעופ רשא תווצ ,ןולוח ,יגולונכט ךוניחל זכרמב
 תולועפל החנמ ,ץראב תוזוחמה לכל םיחנמ ללוכ תווצה . זכרמה חקפמה
 .םיחמתמ םיאשונל םיצעויו םיבשחמה םוחתב תומלתשהה

 .לדוסיה ךוניחב תולועפל םג היחנה תווצ םלקהל תורשפאה תקדבנ | .,ג

 - תוגיתבה תכרעהו םינולאש תכלרע - רמגהו תורגבה תונלחבב לופלטה | .ד
 םינמתמה םיתווצו תודעו ידי לע השענ םיבשחמב םלרושקה םלמוחתה לכב
 .ונתכרדהב םילעופו ונדי לע

 םייתסי 'וכו םידימלת ,תותיכ ,רפס יתב ,םלרומ - הארוהה ףקלה רקס .ה
 .ד'משת תליחתב
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 ךונחה בושחמ - ביצקתה יפיעסל סירבסה

 םינותנ

 רלוד דראילימב + ג"משת - ךונחה דרשמ ביצקת
 32,000 : ב"משה ךונחה תכרעמב םידימלה רפסמ
 60,000 : ג"משה - ךונהה תכרעמב םירומ רפסמ
 .םידייוצמ רבכ 900-כ םהמ - 800 : -תוביטחו םיינוכית רפס יחב רפסמ .םידייוצמ רבכ 200-כ םהמ - 2,000 : םיידרופ : ירי י רפס יתב רפסמ
 .םייניב

 םירבסה

 .רפס - תבל תודמע 20 לש הדבעמל % 67,000 יפל .1

 .רפס- חבל תודמע 20 לש הדבעמל % 40,000 יפל .2

 הקוזהת % 0 ;:יפל .25

 רזע דויצו םירמח % 0

 .וש ₪20 .תונושה 2-08 00000 -

0 % 

 הדבעמ יארחאו בושחמ זכר - הרשמ יצח %+ 00
 85/86 ,84/85 רובע + 0
 80/87 -מ לחה תימואל תרשקה תשרל תורכהתה % 0
 87/88 - 80/87 רובע %< 0

 הקוזחת % 0 :יפל .

 תונושו רזע דויצ ,םירמח % 0

0 % 

 הדבעמ יארחאו זכר - הרשמ יצח % 0

 85/86 - 84/85 רובע % 0
 07/08-מ לחה הימואל תרשקה תשרל תורבחתה % 0
0 *% 

 ,'ה תותכ 2,500-ו *ז הותכ 2,500 רובע עובשל ההכל תועש 2.6 :יפל .5

 ,תורשמ 500-כ = הארוה תועש 13,000 כ"הס

 ,תותכ 400 תפסות דועו תומייק הוחכ /00-ל העש חפסוחה ןיפל .6

 .תורשמ 8 = תועש 9,000 כ"הס תועש \%

 .תורשמ 21 = תועט 500 = תותכ 790-ל העש 2/3 תפסות יפל .7



 .א

 .ב

 הדובעב תובשחהה ךות ,(הרשמ יצחב) בושחמ יזכר 2,800 + הארוה תורשמ 000
 .ינש דצמ לפנו דחא דצמ הרשמ יקלחב

 רלוד ןוילימ .% = דבועל % 1,200 יפל םידבוע 2000 תרשכה
 בולשל ידוסיה ס"יב לש םירומ תרשכה

 םירומפ ,הרומל % 2%0 ,הארוהב בשחמה

 רפס יתב 2,000 ,ס"יבל

 תופסונ תורעהו תוחנה

 .ה

 .תרכנ הרוצב םידרויו םיכלוה םיריחמהש עודי .םויהד םיריהחמב םה תויולעה לכ

 . הנודנ ה הפוקתב רפסה יתב רפסמב יתועמשמ לודג ןובשחב חקלנ אל

 .הקוזההו דויצ תפסוה תניתבמ ןובשהב והקלנ אל תעכ םידייוצמה רפסה יתב

 לש תויוליעפמ האצותכ ידוסיה ס"יכב הארוה תורשמל תיביצקת תפסותחכ ךרוצ ןיא

 .הארוהב בשחמה בולשו בשחמה תרכה

 וללכייו ,ןאכ ובצקות אל 'דכו םידומיל תוינכת ,הדמל תוהפ ,דומל ירמה חנכה

 .דרשמה לש ליגרה ביצקתב

 העקשההר ,2/-כ איה ךונהה דרשמל השורדה תיביצקתה תפסותה ,ליעלד םירפסמה יפל

 .הנשל דימלתל 8 90-כ איה בושחמב



 5 תפסנ

7 
 +6 ד636067 בו דו

 זק 4077118 5. 17.7, 100
11 10 6 560 

 טס ו ו 6 נודד
 115. כט ו

 זה, 60 חט 11זטוה6 וא 116 וו 20 כו! קזסואוחק
 גפ6 01 60 חוק זה תש 5600. 1זתסטקה 106 קז66156 תג( 01 רב
 1ושתוע כוסקזהחופ 6תווחא ג 000101, 1116 065690 466618066 וו חשש
 0000 0 כ 6 560015 5 תה תנו 15 וש טק קטו סז
 סוחט גקק1ו631ו005 0[ 1ח6 שס חוקטז6ז 10 והוקסוזההז 56100 0 506 5
 גתוקסט= 510061 !6זחוהק 3ח6 ?םוקיסט60 1660 כז00061וש10ש. אט קח

 10200 גח41ץ565 ז6טסב] 1תב( 56ת00] חגתסוהק 6606 תסז 6 ג וחש תוטח(ג]
 גותק60:תו6ה( 10 !!וט 6311241100 0[ 1םשפ6ש

 6ס וו+06ז \!60736ץ 15 בח טז6ח% 1
 גוב [זסחו טגזוסטפ 50טז6068' ז6063] ]6 8000, 4]חו05ו טזק6תז 161051 1
 96תטס]א זח 206001 ןכגז6מזב] 1167651 !ח שס חוק ט 6 11167467 טז !תסוז

 שוו((ז6ה. א1167061660-00165, 60 תק 65 גה! טסתוקטו6ז !!167ג07 תבטש 6606

 ב חו61:וקווטז וה ז]ן\ט קטת]וט חווה6 [טז .\וחשזוטגה 660 תתונש 5000058. 11ו6 והא

 18 מ
 ושזש וא 50תו6 6ט6תס6 בש 3 קוסושוהק 000560505 וה ופוחש88 גחש

 והטטפוזץ ז!והו וח 3 קזסועוהק וחזטוחז10ת8!ו260 660ה0חוש, (ח6 אט 10 גתוזוה

 פטשסספפ 18 בת טססהס נץ 41 6וחק!והפו265 רוק ץג]ט6-36060  כתס0ט615 ג

 8071065, ט/וסג 666ח4) ות וטוזח סת גה 61062160 טשסזא(סושש. [ם 106 32560066 1

 החע 63161 סשג!טגווסח 0[ 16 שותסט]ג (תג1 גץ [636 40 תש 60106160 ג

 וו שת-66166 סא(066 6חוגח066 נע (תש חשש 600 תחול

 60868 01 תוה1!ו6תוה!10% 106 5סושתטספ, 1הש!ט6ותק 6סתוקטז6ח 506ח66: ה

 טזטוקה !התקווהק6 וח5ווסווסה ז6 שווהש שוש! ןכז6561260. 1ח 1016 61/6

 0 וןכט(6ז 1ו16ת6ע קזטקז:וחופ 36 502010166 וה גת סטו 0[

 וחוכוזסטוהש 55ט6ה+ 1. 03וח!ח 05108 60 חוק 5

 והא ₪6 608 0[ 106 !הזק6 תווחוסטז 0[ חוה[! כשופטת 8

 616 כע 406 5610018 566 1980 הא 4 חוש 6 0[ תה טק 4

 5064700 63 כט 5106060 טעתו6ת שט6ה!6 הס 16 10605 01 560001 שש 1

 601678 גת כש 6אכבת66| 10 !ח01066 !תוקזסשוהק 5 ן6;וזחוחק ות

 צה ושפ <ותזו([טחנ 3635 50 :15 תרה(]ר60110:5 10 זו 5016068, תאו ג[

 (סזטוקה !:וחקוהש6א, 3061 50 סח. "176 הזית הז ףווקקסז+וחש 16 6166ווטטתשאא 0[

 |וגא כקו שגה [כ6 5טתותו:וז126 |כז1600ע 38 01[:

 (1) וקו[ 666066 הטקס :חוטוווסה זהו כשזו 01 חת

 הווה! 0 !שגותוהוהש לע ז]וש 5106תז :חוןכפסט6 :116ש6ח ה.

 (2) וש 0 תןכו16 וה וש זהו 01 ע1660 קבוח65 הם סונז1126] ז111-הח1-

 וז ושו166, 338 (0000512166 ה כסוג טז בכה611ע 10 60 חח ו16 וז

 ה

 (5) אתונ!ש שט שתשש 66318 3 וג ו!וחק 16800 ח 6 36001 4

 668 01 60ת613164] :ו116ה1:00 0 [6זהזונק כע 6 50061.

 תש 6אןכ 6166 561160001 1156 1[ 60 רכז 10 !תוקכסש6 511ו016ה1 :ו(6 ה

 ל :חשז6ההותק (!נט כשזו ו זגתוט ה 6 גץ טעו

 ןשגותוהש <!ןכ6ה65 ווןנטה 6 2660 ו110ה 01 60 תוןכוו16זא ןח 6

 הוו (08 0[ הן 60 תוקט!ותק שהקגש(ץ וה 506 סח 2 וש

50 ון טה המ 1607, הת
 6 וא1(וטח 1 1101 

 גץ 1

 6ס חוןכוו(6ז' !!+636 5

 ₪660הו6 3 חו6+3ן סו +סז

 תג חוסז!סּבה 66ס חס חהו6

.55 

 1. ואוד, // 5ח001 1965 04 איט הוקטו6ו  וקינודא כחל

 ב אגו האחנו אונורשץ. !ררטש וו 2. (1/וומווהורב 31/1 1? )ולו

 1[(ואולה 5 1ומווצדבוורי + ודו(וד כז א ₪41 + ֶבונ!נןוווטוו וי[

 4לאאאב ,[וגוי

 87 1988 16 5 וו
 +3%+ 560015 שו! תהע6

 1,250,000 6סחוןכוו(0ז" 5
 ווְו

 2 ה 7 ו ראוול וה ול 1 גז
 +4 !הוזוהינא גו! האו. בווהא ( הון שז ( נה וו /

 גו[: ודור 4( ווק[ 1

 0 האו[ ]א | בשש 4! ווי דו

 ונוי 1ו

 78 או(, 4



 50006ח%+ אה שש!סטס

 6%15%5 +0 ןכזיססושסס

 60063%10ה31 50+ בז6 +
 1+5₪95%!30612ץ !והוןכזסשסב

 6//103ץ.

 ,[גדהצפה ה, 12., לא! קטו זוג < דוא + תאר

 אושו ההווה ב 1600= 4 אוווררי. ויזדו 0

 צו וו 1 םויצוצוחיל | 121 44. 0 107

 ארצו. ו 1 וזמן 2. + א

 הו !הי( הווה בח +( טוהר 1! גו!ווח 6

 ?דפ/ו אווז לוווטץ וזומפלהאוווז , 1כ 6: : אגוויר[ ו

 ו (040א0.7849%65, .9ו\דזשאד 1979

 תווי וה הוו ווק/אוח 12. ₪ ג 1ארא'!ווח-

 הו חו 6 רווה < לו 1410-3010 (2ה חוק 1[ ל זואגו

 ןה ה:פוו/הק. \שזה הק בהט (:טהוהטהו( כוח או

7[ 

 0400 240021. ונוי

 דוא ₪ שח חא] 31ג(ת6הו 13 + גואי +

 וה( גחו| יו[< \ז אקו 27 1 אוז ודו

 0 ווא 2 40021, ןווזוש [ א

 ו 1 ג 0 דו 1 גה רוקח:

 לק וז א 2! גז 1 ווזטוקה

 1 גהקווגקו !ח*ו תוכחה וה וזקן \

 אווז ו וא 22 וחש

11 

 דיז.ת. סנאאאז. 9

 5חהתכוץ :חוקזסש66 (וגב[!וץ סטסז אווה! 5 כז[ הוו! 0 %
 קו65סהו!ץ אחסטש הכסטו (ח6 סחוס 0[ !וה[ישהס 1 50 4ז6 ות זה6
 860015 306 (ח6 חו3זא61ק!300; טה( (םזנבזוסה 6הח 26 5[ 0 5100610086 4
 56030 0[ 640666 ₪56; ב41 טוב( חה 61 ה] 06 ח(0760665 6 6

 וגה (זס0וחה [06 56603710?

 6ס חוק +6ז 056 ססטסו!חט ההחטפוץ
 רדו6 הטחוט6ז סו כטז50חה] 0 חקוטושז5 :גוהו[1016 ומ (הש 5600015 [סז

 15500 וח516וו0ה ז056 ([קסחו 31,000 ות זו ]| טז 1980 ו0 90,000 ןח וש

 5קזוחק 0[ 1982. דדו6 65:חו3166] תטתוססז ןח 1:6 [31[ 0[ 1983 15 250,000. 5

 1ח6ז6356 תוגע 26 [6קז656ח0166 235 3 0סווט!וחק 661 12 וח0ח(05. \/תו16

 250,000 טחוו5 חס סוג!( 6קז656תז 3/01/67 6011661:08 0( 6ןט:קחנשהו ?גהקוחק

 זח קזו6ס 06סש66ה 2300 3ח6 22,000 3 טחו(, 16 255טזהקווסה 0[ גח 61386 טז

 סו 51,000 16365 10 650וח03106] 661100765 0 תג טב6 ל 1116 560015 0[
 %31 חנו!!ווסח :ח 1981, 562 וחו!!וסה זה 1982, גה 5124 חו!!וסח וה 1983. 1ו חוץ

 6 וווסטק]ו ונח!!א6וק 1041 86 5600015 <גה !טחק 60ח1ותט6 60 חובזחו3זח 015 6

 סו וחסז6356 !ח סא]6ה610065. טז כץ 6035/0600 506 0551011107 0( ה 6351 טח6

 תוסזש 000כ!וחק (0 גת 5( סאקת61ו[076 [סע6]| 0( +250) הונ!ןוסח, (סז

 חוגוחו6ח3ח66 הז 31 6א חוט 16ש6] [00704068 הח0] טז הח געסז486 [16-

 סאק66זהה6ע כסז טחו( 01 טס ץשהזפ, דש 6בח ןכז665]0 זה ₪06 6315 (!חו6 גזסטת]

 1988 גח :ה006!|504 6ףטוקהו6חו 0256 0[ 1,250,000 6סחוקטו6ז טחו(6. דדו6

 5600015 שסט₪ +6 26 6/3608 250,000 [הו!וחק וזה ץסהו ועוז!ו

 250,000 חס 0ח65. גו !חוק[6בו0ה 01068 1815 1ה66![518 ₪356 010[

\ ?7 )56 

 55ותווהק בח הע6זגק6 56001 <37 0[ שש חה 3 ₪311 חס, סז 330 תה ח165

 36 3 560[ קסקט]גזוסה 01 40 חנ!![:0ח 6015!5106, 0 05

 קזסוה₪65 !סז גח הטסזגקס 0[ הסט (6ח חו!תט105 01 סות וש םסז הע (0ז

 630 51006ה6. 1[ 50006 51006ה15 סחוץ 606 סז סתוץ ם6ז םטש תווחט(65, שח

 סותטופ 6גח געש 15. 87 60ח56ו1הק זח6 ק055ו011/07 0[ 6( גתסו!וסז והקו

 בח ה60טופו(וסה 36 0[ 500,000 6סחוקטז6ז טחו(5 בחחווה] וע, 1015 16305, חס

 זתש6 53תו6 3550 תקווסהפ, כץ גזסטהש 1989, 10 גח 3/07326 01 20 תנזחט165

 60 חוק סז וחוש ק6ז 37 קטו 500016ת6, 3ח4| !( 506 ץסונתקסז 50006015 חץ

 [6ת תווחטז65, [ה6ח 0106ז 006(5ת15 620 396 30 חח 3117, סח הע6זגק6, סז

 51קתווק 1655 (תגה (6ח כ6ז66ח+ 0/ 06 56001 63. 4 1635003016 :ח/סז6066 זה

 16 גטהו1גוכ!6 31זרסטקה 2601116601 [/חו1806 616600+* 05 5 תרוג6]ו 1גח6

 ףקסהו !ח 60066ח173066 6טחוקוטז6ז [63הוהחק לע ץסטהק6ז 3ח0] 0167 50006ה15 ןח

 0ח6 08 (שס 606]500 37035 63ה תגא6 3 5וקהו868ה1 00076060 ןח ו

 36016616( 63501661 כ 61 5, הוזהסונקת ₪01 066055311!ע טווח 0

.50/0076 4/31]20016 

 50++ש 3706 06ע0!6 כוש 5

 3606ה11ע 0חוק[6166 560101165%7-* 60631 50006 7000 3006 וס

 סזקותוקהזוסח5, 51! 5311 ה עז <חוה!] הודח, הח6] ג 2,100 גוון גומ6

 5046 1105: 500 וחם ז030)הק 2ח0 זו(/חקה 1,600 ןח חו 1161411165(3 גת

 5010תט6 6010631000, 400 500 :ה !סז6וקה !גחקט3ק6 חווה אוהתץ סו 6

 1(|[ס6 זסקז656ת1 זטטווהוק6| 0111-3001-0ז3616 1[6506013ש ןח !טתו6חז3ץ

 בומבה 60חק 56185; זחגהש ?<קז656ח1 15012100 5106110001 טו

 זהו חט 1636167 שגה 06 63501/ ₪ 10 1116 ח51ה160003] 06]56ח066 361 כץ ג

 כזה! 600560505, חוט6ה 01 115 50476 18 1 קססז (ןט4!וזץ, 1ח6!ט6!:חק ןכססז

 קש ק0קו63] טה!וץ. 76 בחחווה| |שטט| 0[ קזוטה(6.50010ז והעשא(6ה[ גה

 0!66כוחע הת חוהזא6זוחק 6006-20ו0ת3] 50/1186, ט1ו6 1 0 5

 15 קזסוכ3ווץ 3 הקטוש, ה 1983, כ61ע66ח 520) חוו![!/0ח 36! 140) 1110, טק נחה

 60 מקו קווז65 ה 1981 גת 1982 ס/ גונו 510 חו!!וסח גח] 20 חוו[

 165660. כה( [:סחו ט[ו6[ו 0 5416 6 תפס56ת[ 16ש6[ 0[

 טאק6ת+([ו(טז65 [0ז 6010630003! 500 בז6 6 1 63011ע 3ג1!ה26. /4 תסוזק]ו-

 בח -7]66 651101216 (|וה[ ה1ח1 05 66131 !ץ 5130101165 16 0 קטזש ו 5

 חוו !0!1ח 10 525 חוו![גטח.

 ( רו 1171140 כנה אשי 30 )



 6 עץ ( 01 111 )

 ות שסועה (00 0050 0010 טו ג8 6 ו 3 ו -.
 טאו 1 6 %0 6 ל 8 01 טפוחק
 0 תות 10 ןווקפסע6 5061 6 ו גס 4 וע 0 506
 שהמ כס ז6הוהא60 14 !תסטש]6026 חשש 5 10 6
 ב 0] 5026 01 5 ו ףטה[נוץ סעטז חג( 6
 קושטה[ גט1106 6106 50276 1024( ו[[ 061416 5חנס0זחוץ 6
 351, ב00 הס ג1וסש ו! 50006ה1 0 6 הוס קקזגתו מ זס ואחו6
 תש סע 5[ 6התה0ו 164617 שותה; 50/שבזש 121 ו!| זו [216 גת
 תועה 6 500 ג חה 18 זז וחוה; 506

 :ת5וזטזוסחהו| 600601 15 0666 61 הננת/חוה]! חו51600 זה. גז תווט6ח 5
 וה[ 01 הש גז 3060316 66!טקכתו6ת( חוח65 טפזחק 6151008 את 166
 \צ/וו 5 סו 306ןוטה16]ע גטה![ג16 ןכז656ה7!1 5 ז6 את[ 6 0 ו וו
 500% ב6 טז 50006ה15 ועו(! :86ז6תו הקוו₪665 300 |6הזחנהק 5[5811. 11131 5 ג

 תוגוושז סו ו[ חשו 16563767 :גתו] (16ש6!(קתו6.

56001 6000060 056 0061 

 ה ווק! 0 001 סטשו]ץ 5ווחק!6, 0061 01 56001 60 תנקט(6ז 6
 םקזסטאושפ 141 וח 12 ץ628 0[ 5600108, 31 גח ;וע6זה26 0( 20) חגוחונ(65 4 013 ג

 500061 1601865 720 הסטופ 01 !ח5(ורנ6ו10031 50/0/00. וגז 5016 5

 יו[ 466 10 6חוקה 576 316 561165 ות ?תטוז 60 חוק טז ₪56, לחנ|6 0006758 1
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